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 ماكحألا دمع حرش يف مالا فاي

 ANTE) يناهكَفلا نبا رأوناهكافلاب ريهشلا
0 

 ةطرطغلا ةياهن ىلإ قادصلا باب ةيادب نم

 ( ةساردو قيقحت ر
 همولعو ثيدحلا 2 ريتسجاملا ةجرد لينل مدقم ثحب

 :بلاطلا دادعإ

 ,  يیروصنم دن محا نب يزاغ نب رساه "

 ) "FEAR ) يعماجلا مقرلا

 :خيشلا ةليضنا فارشإ

 ظعاو ناحبسلا دبع نب نيدلا بحم .د

 ةنسلاو باتكلا مسقب كراشملا ذاتسألا

 م۲ ۷ 4ھا ۸
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 ةنجللا ءاضعأ

 اععاو یر سو فوشلا :فرشل

 ۰> : يلخادلا شقانل

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلك

TS ي ةيملع ةحورطأ 3
 تاليدعتلا 

 هعورزع و ثلا | عين الا

 مسق (نيدلا لوصأو ؛ ةوعدلا) ةيلك

 (ريتسجاملا) : ةلحرملا

 اوك املا ىلع نمي ا يأ نبرعل باكي | ةدمع حرش ع م اهم'لإ صاير )ناونعلا

 ) ةساردو قحن ةر ءامخملا ةباهد ىلإ قالصلا باب تیا رپ نم

 :دعبو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا فرشا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 اهتشقانم تمت يتلاو هالعأ ةروكذملا ةحورطألا ةشقانل ةنوكملا ةنجللا ةيصوت ىلع ًءانبف

 لمع مت دق ثيحو ةبولطملا تاليدعتلا ءارجإ ٠ -: اهلوبقب ه5 ۹ / ١ | خيراتب

 .هالعأ ةروكذملا ةيملعلا ةجردلا ةيئاهنلا اهتغيص يف يصوت ةنجللا نإف« مزاللا

 ٠٠٠٠ قفاوملا هّللاو

۹ 

 ین دود ہل ہک

~e e : يلخادلا شقانل 
 :اهمامتإو تاليدعتلاب ذخألا نم دكأتلاب ضوفملا ةنجللا وضع

 , مم



N ge Ê FC مم geg ممم ÊM (DHAAT) . 





 < ... )ت )يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
e CCDC PCC OOOO OOOO OOOO OOOOن  SRR, 

 .يناّهكاَمْلا نب يلع نب رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير :ةلاسّرلا ناونع

 .يروصنم دَمْحَأ نب يزاغ نب رساي :ثحابلا مسا

 .ريتسجام :ةجردلا

 «قيقحتلا ءانثأ اهيلع ريسأ ةطخ هل تمسر نأ ثحبلا اذه ةعيبط تضتقا :عوضوملا ةطخ

 :يلي ام قفو ةمئاخو نيمسق يف كلذو

 .لوصف ةثالثو ةمدقم ىلع لمتشيو «ةساردلا مسق :ًالوأ

 «هرايتخا بايسأو .عوضوم لا ةيمهأ نع راصتخاب اهيف تملكت دقف :ةمدقملا اًمأف

 .ريدقتو ركش مث« ثحبلا ةطخو «ةقباسلا تاساردلاو

 مالك نم ماكحألا ةدمع باتك بحاص يِيِدْقُللا ينَعْلادبعل ةزجوم ةمجرت :لوألا لصفلا
 .ثحابم ةرشع هيفو« مانألا ريخ

 .ثحابم ةعست هيفو« يناهكافلا نيدلا جات حراشلل ةزجوم ةمجرت :يناثلا لصفلا

 .ثحابم ةعببم ىلع لمتشيو« باتكلا ةسارد :ثلاثلا لصفلا

 .قيقحتلا مسق :ًايناث

 .قيقحتلا ةيلمع ءانثأ اهيلع ترس ةيجهنم هيف تعضو

 مل ثيح «هتالكشم ةشياعمو «هرامغ ضوخو «قيقحتلا ةسرامم يف ةبغرلا :ةلاسّرلا فده

 .كلذ يل قبسُي

 .هتلي يملا يِنَخْلادبعل مانألا ريخ مالك ني ماكحألا ةدمع باتك حرش:ةلاسّرلا عوضوم

 .ةطوطخملا ةيا ىلإ قادصلا باب ةيادب نم :ةلاسّرلا باوبأ
 يحاونلا ثيح نم «ماكحألا ةدمع حورش عسوأو مهأ نم ريتعُي حرشلا اذه :جئاتتلا مهأ

 .كلذ ريغو ةيظعولاو ةيوغللاو ةيوحنلاو ةيثيدحلاو ةيريسفتلاو ةيلوصألاو ةيهقفلا
 هللاو- يهو ءاهنم دافتسا يتلا بتكلا نم ةلمج ىلع صن هلا ٍناَمِكاَمْلا :تايصونلا مهأ

 بيرغ يف راونألا علاطم باتك :اهنم تابتكملا لخاد يف ةسوبحملا تاطوطخملا دادع يف -ملعأ

 صقان وهو« )١١٠١( مقرب تاطوطخملا مسق ةيزكرملا ةبتكملا يف طوطخم لوُقْرَق نبال ثيدحلا

 هللاو . هباب يف ديج باتك وهف هيقاب نع ثحبيو «هيلع موقي نم رسيب نأ ك5 هللا لعلف ءديج هطخو



 ...(ه٤۷۴ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يش ماهفألا ضاير

Thesis Title: Riyad Al-Afham Fi Sharh Umdat Al-Ahkam , 

composed by Omar Ali Bin Al-Fakhani 

Researcher's Name: Yasser Bin Ghazi Bin Ahmed ACMansouri . 
Degree: Master Degree . 
Subject Plan : The nature of this research required developing a plan, on which I 
depend during the inquisition. This was made in two sections as follows:- 

First : Study Section : 

It includes an introduction and three chapters : 
The Introduction : 

In the introduction, I briefly approached the importance of the subject, the 
reasons for choosing it and the previous studies and the research plan, then an 
acknowledgement. 

Chapter 1: It is a brief translation of Abdel Ghani AI-Maqdesi , the author of Umdat 

Al-Ahkam Min Kalan Khairulanam. It includes ten topics . 

Chapter 2: It is a brief translation of the explainer, Taguddin Al-Fakahani. 

It includes nine topics. 

Chapter 3: It is the study of the book. It includes seven topics. 

Second : Inquisition Section : ` 

It includes a methodology , on which the inquisition is based. 

Thesis Objective : 

Willingness to practice inquisition, to explore its facts and identify its problems , as 

I had not practiced such experience before . 

Thesis Theme: Explaining the book entitled Umdat Al-Ahkam Min Kalam 

Khairulanam by Abdel Ghani Al-Maqdesi - May Allah Mercy Him. 

Thesis Titles: From the beginning of " Truthfulness " title to the end of the manuscript. 

The Most Important Conclusions : This explanation is the most important and 

detailed explanations of Umdat Al-Abhkam Min Kalam Khairulanam, as to the 

jurisprudence, rules, interpretation, Hadeeth, grammar, linguistic and preaching sides 

and others. 

The Most Important Recommendations : 

Al-Fakhani - May Allah Mercy Him - mentioned a number of books from which 

he had benefited . They - Allah only knows - are considered among manuscripts buried 

inside the libraries, among which : the book entitled Matalea Al-Anwar Fi Ghareeb Al- 

Hadeeth , by Ibn Qargool. This book is a manuscript in the Central Library, 

Manuscripts Department , No. (1100) „ and it is incomplete and has a good handwriting. 

May Allah - 3š ê - help who shall undertake accomplishing this work and searching 

for the remaining part of it, particularly it is a good book in its field - Allah only knows. 

 س ATT ا



 ...(ه١٤٣۷ت) يئاَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 1 لو« اات روشألا رمو #4 رمح يذم يذملا عو هلا باك ر مالا ريح ن

 )١( ةيآلا ءناَرْمِع لآ ةروس )٠١۲(.

 )١(. ةيآلا ىاسنلا ةروس (۲)

 يف دواد وبأ اهجرخأ دقو« ةجاحلا ةبطخب ىمست ةبطخلا هذهو )۷١ - ۷١(. ناتيآلا «بازحألا ةروس (۳)

 باتك يف يذمرتلاوء(5114) ثيدحلا (۲۳۸ /۲) حاكتلا ةبطخ يف (۳۳ ) باب « حاكنلا (5) باتك

 نئسلا يف يئاسنلاو ء(١٠٠١) ثيدحلا ٤١١( /6) حاكتلا ةبطخ يف ءاج ام (۷) باب « حاكتلا(4)

 هبدقعني يذلا مالكلاو ءقادص ريغب لجرل اهسفن ةأرملا ةبه باب « حاكنلا(١٤) باتك ىربكلا

 -0871/) ثيدحلا )/771١( كلذ يف دعس نب لهس ربخل نيلقانلا ظافلأ فالتخا ركذو «حاكنلا

 .(۱۸۹۲) ثيدحلا (504 /۱) حاكتلا ةبطخُت (4) باب « حاكتلا (4)باتك يف ةجام نباو 8

 حيحص يف هلصأو (55) ثيدحلا )17/١( لدجلاو عدبلا بانتجا (۷) باب يف ةجام نبا اهجرخأ ()

 .(۷٦۸)ثيدحل ا( ۵ ٩۲ /۲) ةبطخلاو ةالصلا فيفخت (7*)باب « ةعمجلا(7/)باتك يف هجرخأ دقف ملسم

 موي ةبطخ يف حيحصلا ثيدححلا يف لوقي 6# يبنلا ناكو:ةميت نب دمحأ مالسإلا خيش لاق : ةدئاف



 ...(ه٤۷۲ت) يناهكأّْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 موو ب حل سس سما ا ا انا سا سا سس سس سستسسا جس سس

 2 ےس

 لب ءاذه انموي ىلإ يبنلا نمز نم هتنس ظفحل الاجر رخس دق هلل إف دعبو

 اودنجف «نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو «نيلاغلا فيرحت اهنع نوفني «ةعاسلا مايق ىلإو

 يلاخلاب اوحضف ءاهنم سيل امن اهيف لخد امم اهريهطتو «ةكرابملا ةنسلا هذه ةمدخل مهسفنأ

 رمألا ئداب يف اهوظفحف لا هللا دنع ام ءاغتبا «كلذ ليبس يف مهسفنأ اوبعتأو «صيخرلاو

 هردص يف اثيدح (071/ 5) ٤ يبنلا نع ظفح[_ه ٥۷ ت] هل ةَرْيَرُم وبأ اذهف «مهرودص يف

 .ةباحصلا ريغو ةباحصلا نم هريغ اذكهو«

 اليج «لايجألا اهتلقانتو ءفحصلا يف ةفيرشلا ثيداحألا هذه تنود كلذ دعب مث

 نأ ىلإ 4 دمحم ةمأ تامس نم همس وه يذلا لصتملا دنسلاب «نرق دعب ًانرقو «ليج دعب

 ام -مالسلاوةالصلا هبلع- هنع تبث امو ءاهميقس نم اهحيحص ٌفورعم «هيقن ةرهاط انتلصو

 ًالوأ كك هللا قيفوتب هلك اذهو «كلذ هيف رفوتي ل امم «سمخلا ةحصلا طورش هيف ترفوت

 .ءالجألا ءاملعلا ءالؤه لضفب مث ءأرخآو

 نأب«ثيداحألا هذه فينصتب ماقْنَم نيثدَحُلا ءاملعلا نم خي هللا ضيق كلذ دعب

 صاخ فنص فيناصتلا كلت نمو «ةيوبتلا ثيداحألا هذه ةددعتم فيناصت عضوب اوماق

 ًاليهست كلذ لك «تالماعملاو تادابعلا ماكحأ ىلع ةلمتشملا «ماكحألا ثيداحأب قلعتم

 ج

 عذب لو اات روشألا وكر. هه رح يدع یدها كولا مالكا كح ةعمجلا

 زجعف هبلط يف دهتجا دقو قا دصق نم قحلا نع لضي لب رتل يف ٍةَلاَكَض ٌلُجَو» :لقي ملو«؛ةلاَلَص

 نع هيف لض يذلا هؤطخو هداهتجا ىلع رجأ هل نوكيف هب رمأ ام ضعب لعفي دقو« بقاعي الف هنع

 هنأ اوملعي ملو ةعدب وه ام اولعفو اولاق دق فلخلاو فلسلا يدهتج نم ريثَكو «هل روفغم رمألا ةقيقح

 هوأر يأرل امإو« اهنم دري ملام اهنم اومهف تايآل امإو« ةحيحص اهونظ ةفيعض ثيداحأل امإ« ةعدب

 نإ اذا ا ار :هلوق يف لخد عاطتسا ام هبر لجرلا ىقتا اذإو« مهغلبت ل صوصن ةلأسملا يفو

 ) ىواتفلا عومجم.« تلعف دق :لاق هللا نإ ١ :حيحصلا ينو «[147:ةرقبلا] 4 انام وأ ايک
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 1 ... (شال؟ةت) يِناّمكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 [١٠1تآ]يِيِدَقّلا دحاولادبع نب يِنَعْلادبع ظفاحلا ماَمإلا مهنمو ءاملعلا نم ةلمُج كلذب

 فلح ثيح كلذ ىلع هسفنب وه صن اك «رثكأ لب ثيدح )29٠٠٠٠١( ظفحي ناك يذلا

 ينأ فلح ول هللاو : هلل لاقف هيلإ اوبهذف ءثيدح )3٠٠٠٠١( ظفح هلأ قالطلاب لجر

 «مانألا ريخ مالك نم ماكحألا ةدمع كرابملا هباتك فلأ ثيح «قدصل اهنم رثكأ ظفحأ

 .ماكحألا ةلدأ نم مارملا غول مّيَقلا هباتك فل دقف [8657”تآ] رجح نب دّمْحَأ ظفاحلا كلذكو

 نايب يف داهتجالاو دجلا دعاس نع رمش ْنَم همركو هتنمو هلضفب ضيق #8 هللا نإ مث

 غلبت دق يتلا لئاسملاو دئاوفلاو مكحلاو ماكحألا طابنتساو «ةكرابملا ثيداحألا هذه هقف

 عماوج نمر | هيبنل #8 هللا ءاطعأ ام ىلع لدي الإف لد نإ اذهو ءدحاو ثيدح ن تاغلا

 َعِماَوَج ُتيِتوُأوا : :ةياور يفو « ”مِيَكلاَمِم ارج ٌتيِطْعَأ» ب هلوقل ًاقادصم ملكلا

 . ملكا

 ماوعألاو نينسلا ٌرَم ىلع دابعلا مهب #8 هللا عفن نيذلا ءالجألا ءالعلا كئلوأ نِي ناكو

 مّيَقلا ليلجلا باتكلا اذه بحاص [784تآ] ِينناَهِكَقْلا نيدلا جات كي يبنلا ةنس مدخ نمم

 ةرثكل هلثم ىلإ قبسُي ل ثيدحلا يف ةدمعلا حرش هلو :[799ت]نوُحّرَف نبا هنع لاق يذلا
 ©9 هتدئاف 3 5

 ةميقلا ةناكملا نم باتكلا اذه هيلع لمتشا اّ (َّنإو «غارف نم كلذ لقي ل وهو
 هتايح يف اذه هباتكب 8 هللا عفن يذلا كرابملا دبعلا اذهل #8 هللا قيفوت كلذ لبقو ءةيملعلا

 .ّيَح اننيب هنأك ءققحُحو سردُي ةباتكو «بارتلا تحت نآلا وهف «هتوم دعبو

 لب طقف يدحو سيل «قيقحتلاو ةساردلاب هلوانتأ كك هللا ىلإ ريقفلادبعلا انآ اهو

 ني ثيدحلا مسق يف ريتسجاملا ةجرد لينل كلذو «ءالجألا يناوخإ ضعب عم تكرتشا

 : يلب ام كرابملا باتكلا اذه يف يبيصن ناكف «ىرقلا مأ ةرقوملا انتعماج

 )١( مقر (۳۷۱ /۱) ةالصلا عضاومو« دجاسملا (0) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدح نم ةعطق )077(.

 )٥۲۳(. مقر (۳۷۲ /۱) ةالصلا عضاومو« دجاسملا (5) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدح نم ةعطق قفز

 .(185) نوُحَرَف نبال بهذملا جابيدلا (۳)



 ... (ه1؟6ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ٍقاَدَّصلا ٌباَي ١-

 .ٍقالّطلا تاك -؟

 .ِةَدعلا ُباَب -*
 ِناَعَّللا ثاتك ٤-

 ٥- .عاَضّرلا تانك |

  -5ظ .صاّصقلا ٌباَتِك

  -۷ظ .ٍدوُدُحلا باک
  -8.ةَقِرّسلا دخ باب

 رْمَجْلا ٌدَح ُباَب -4

 .رودنلاو نيالا باك ٠-
 .روُدتلا تاَي-١١

 .ءاضَقلا ُباَب ١١

 .ةّمعْطَألا تاك ١١-

 .دْيَّصلا باب - ٤

 . ٌيِحاَضألا باب 6
04 

 .ةبرشألا باك ١7-

 .سابللا با -۷
 .داَهْلا باتک-۸

 .قتتعْلا بات -۹

 الإ يقيفوت امو ءريصنلا معنو نيعملا معن وهف «نوعلاو دادسلاو قيفوتلا كك هللا ًالئاس

 نيلوألا مامإ دمحم انيبن ىلع هللا لصو «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هللاب

 .نيدلا موي ىلإ هرثأ ىفتقاو هجم ىلع راس ْنَمو هعابتأو هبحصو هلآ ىلعو «نيرخآلاو

 سس كح رس ات



 ... (ها84ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 س 2252 ا ا ا سس ا اساسا Lams سسك و مم سس مم ممم سو سمج سس سس مسا جس سمس سس ا سس سس عساس سما

 :عوضوملا ةيمهأ ©

 وهو ؟ال فيك «ةغلاب ةيمهأ نم ماهفألا ضاير باتكل ام ةيزه الو هيف كش ال ام لإ
 جردنيامو «لئاسملاو ماكحألا طابنتساو نايبلاو حرشلاب ةقيدمحم رشبلا ريخ مالك لوانتي

 ال يذلا نيعملا اذه نمي ةيلوصألاو ةيهقفلا دعاوقلاو دئاوفلاو مكجلاو لئاسملا نم اهتحت

 دبعَي ىتح «ءانتعالا ٌقَح هلثميو هب ىنتعُي نأب ريدجف «نامزألاو ماوعألا ٌّرَم ىلع بضني

 ةريصبلاو ملعلا ىلإ عدبلاو لالضلاو لهجا زيح نم جرخيو «ةريصب ىلع #8 هبر ناسنإلا
 م

 . 4 نبت نمو انآ ری صب یل هللا یل طوعا ج يبس وزه ْلُق :یاعت لاق اك «رونلاو

 الو كش ريغ نم نيقيو ملع ىلع :[٦۱۳۷ت 1لا يِدْعَّسلا نمحرلادبع حيشلا لاق

 © .هرمأ نم ةريصب ىلع هوعدأ امك «هللا ىلإ اوعدي ينعبتا نَم كلذكوءانأ ةيرم الو ءارتما

ATس  

 :عوضوملا رايثخا بابسأ <

 يل قبسُي مل ثيح «هتالكشم ةشياعمو ءهراغ ضوخو «قيثحتلا ةسرامم يف ةبغّدلا ١-

 .كلذ

 .هنع لقتلا يف ىرخألا بهاذملا ءالع نم مهريغو ةيكلاملا ءاملع دامتعا -۲

 رمثلا هباتك يف يِرَمْزَألا عيِمّسلا دبع نب حلاص هنع هلقن ام ةيكِلاَكا بهذم نيف (أ)

 [894١١تآ يِوَدَعلا يِديِعَّصلا يلعو ء[۳۸ ٦ت ] يناَوَرْيَقْلا ديز يبأ نبا ةلاسر حرش ينادلا

 ةَفّرَع دمحمو«ليلجلا بهاوم يف [1505ت]يبرغملا نمحر لادبع نب دمحمو «هتيشاح يف

 .ريبكلا حرشلا ىلع هتيشاح يف [0*177ت]ىِقوُسّدلا

 حيحص حرش يرابلا حتف يف رجح نبا ىرخألا بهاذملا ءملع نمو ( ب )

 .ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يف 1۸٠ ٤ت]نّمَْلا نباو «[؟5ت]ِيِراَخُبلا

 )١( ةيآلا ءفسوي ةروس )٠٠۸(.

 )5٠5/1١(. يِدَعَّسلل نانملا مالك ريسفت يف نمحر لا ميركلا ريسيت ()



 ... (ها14ت]) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا ا سا سال

 رمسيس بحجج

 نينملانيدلا عم ةيبّرَعلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلا ملع يف ننفتم ربتعُي حراشلا ~۳

 .ةيوقلا ةيملعلا ةميقلا هتافلؤم ىلع يفضت ملاعلا يف رومألا هذه عامتجاو «ميظعلا حالصلاو

 .يرجهلا نماثلا نرقلا نايعأ نم ربتعُي وهف يناَهِكاَفْلا ةافو مدقت - ٤

 حرش هلو : هلل يكلاملا نوُحْرَف نبا لاق دقف «باتكلا اذه ىلع ملعلا لهأ ءانث -ه

 . هتدئاف ةرثكل هلثم ىلإ قبسي مل ثيدحلا يف ةدمعلا

 اهدجت داكت ال اهنأب اهيلإ راشأ يتلا ةيبّرَعْلاو ةيهقفلا تاقيقحتلا نم ًاضعب هيف َّنأ -1

 .باتكلا اذه ةسافن ىلع لدي اذهف هريغ يف

 لوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاك مولعلا ىتش يف هعونتو باتكلا اذه ةيلومّش -۷
 .كلذ ريغو وحنلاو هقفلا

 يف عراسي هل يرايتخاو «هيف قيقحتلاب يتالمز أدب يذلا باتكلل ةلمكت هيف نأ -8

 .ىلاعت هللا نذإب هنم نیدیفتسملل هجارخإ
 تتش ب بتل

 :ةقباسلا تاساردلا ©

 فقأ مل يننأ الإ ةغلاب ةيمهأ نم ( ماهفألا ضاير ) ميظعلا حرشلا اذهلام مغّرلا ىلع

 زكرم ىلإ عوجؤلا دعبو «سانلا ىلإ هجارخإو هقيقحتو باتكلا اذه ةساردب ماق نم ىلع
 مل هّنأب ينودافأ طوطخملا اذه نع لاؤسلل ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا

 هلوانتي ملو اطوطخم لزي مل باتكلا اذه نأ يل دكأت كلذبو«هيف ةلاسر ليجستب دحأ مدقتي

 .دحأ

 ءامسأ :ةثحابلل ريتسجام ةلاسر تدجو دقف ىرخألا يناَهِكاَقْلا بتكب قلعتي ام امأو

 ؛ناَمِكاَقْلل ةراشإلا حرش يف ةرابعلا صيخلت باتك نم لوألا ءزجلا قيقحت يف فاّسعلا

 تفقو كلذكو ه١ 5١57 ماع ةيبَرَعْلا ةغللا مسق ءضايرلا يف تانبلل ةيبرتلا ةيلك يف كلذو

 ريرحتلا باتك نم ءزج قيقحت يف قلطملا فسوي نب ديجملادبع ثحابلل هاروتكد ةلاسر ىلع

 .(183) نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا (1)



 6 ... (ه14ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف كلذو ِيناَوَرْيَقْلا ديز يبأ نبا ةلاسر حرش ريبحتلاو

 يف ريتسجام ةلاسر كلذكو «تالماعملا نم رثكألاو تادابعلا نم ءزج ىلع لمتشيو«ةرونملا

 ءطقف تادابعلاب قلعتم هنم ءزج قيقحت اهيف لوانت «يلع مامإ ريِشَي ثحابلل هسفن باتكلا

 ةبتكملا .ةدجب زيزعلادبع كلملا ةعماج يف ةخسن هنم دجوتو «ةعماجلا سفن يف كلذو

 . 00 :ةينورتكإلا تامدخلا مسق «ةيزكرملا

N AOLس  



 ١ ...(ها/”ةت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
pkk eee 

 ل و

00 3-3 ٠. 

 © :بتحبلا طخ

 «قيقحتلا ءانثأ اهيلع ريسأ ةطخ هل تمسر نأ ثحبلا اذه ةعيبط تضتقا دقو اذه

 :لوصف ةثالثو ةمدقم ىلع لمتشيو «ةساردلا مسق :ًالوأ

 هرايتخا بابسأو «عوضوملا ةيمهأ نع راصتخاب اهيف تملكت دقف :ةمدقم ا امف

 .ريدقتوركش ٌمث ءثحبلا ةطخو «نيتغللاب ةلاسّرلا صخلمو «ةقباسلا تاساردلاو

 نسم ماكحألا ةدمع باتك بحاص يِيِدْفُللا يِنَعْلادبعل ةزجوم ةمجرت :لوألا لصفلا

 :ثحابم ةرشع هيفو« مانألا ريخ مالك

 .هدلومو هبقلو هتينكو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 .هتالحرو ملعلل هبلطو هتأشن :يناثلا ثحبملا

 يلي ام ىلع يف شاع ي :ليام كلذ تشي و« هيف ثاع ىذلا ٠:ثلاثلا ثحبملا

 .ةيسايسلا ةيحانلا (أ)

 .هرصع يف ةيخيراتلا ثادحألا مهأ نم ( ب )

 .ةيعاتجالا ةيحانلا ( ج)

 .ةيملعلا ةيحانلا (د )

 .هخويش :عبارلا ثحبملا

 .هذيمالت :سماخلا ثحبملا

 .يهقفلا هبهذمو هتديقع :سداسلا ثحبملا

 .ةيملعلا هتناكمو هتفاقث :عباسلا ثحبملا

 .هيلع ءاملعلا ءانث :نماثلا ثحبملا

 .هتافلؤم :عساتلا ثحبملا



 ... (ه١٣۷ت ) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ERN mek mmeمالا 1 22ص ا اسس ا سا اع الل  

 . .هتافو :رشاعلا ثحبملا

 :ثحابم ةعست هيفو« ِناَهِكاَقْلا نيّدلا جات حِراّشلل ةزجوم ةمجرت :يناثلا لصفلا

 .هدلومو هبقلو هتينكو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 .ملعلل هبلطو هتأشن :يناثلا ثحبملا

 :يي ام ىلع كلذ لمتشيو« هيف شاع يذلا رصعلا :ثلاثلا ثحبملا

 .ةيسايسلا ةيحانلا ( )

 .ةيعاتجالا ةيحانلا ( ب )

 .ةيملعلا ةيحانلا ( ج)

 .ةيداصتقالا ةيحانلا ( د )

 .هخويش :عبارلا ثحبملا

 .هذيمالت :سماخلا ثحبملا

 .يهقفلا هبهذمو هتديقع :سداسلا ثحبملا

 .هيلع ءاملعلا ءانثو ةيملعلا هتناكم :عباسلا ثحبملا

 .هتافنصم :نماثلا ثحبملا

 .هتافو :عساتلا ثحبملا

 :ثحابم ةعبس ىلع لمتشيو« باتكلا ةسارد :ثلاثلا لصفلا

 .ثيدحلا مولع نيب نِم نفلا اذه ةيمهأ يف ةمدقُم :لوألا ثحبملا

 .نفلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا :يناثلا ثحبملا

 .فلؤملل هتبسنو باتكلا مسا :ثلاثلا ثحبملا

 .ةيملعلا هتميقو باتكلا ةيمهأ :عبارلا ثحبم ا

 .يل صصخملا مسقلا يف فلؤملا جهنم :سماخلا ثحبملا



 ... (ها؟6ت) يِناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 اے rs سم مس سس سس RR 1 سلا ع ص سس سس سس

 .هرداصم :سداسلا ثحبملا

 .ةطوطخملا خستلا فصو :عباسلا ثحبملا

 .قيقحتلا مسق :ًايناث
 س 7 2< * سس

 :قيقحتلا يف يجهنم ©
 :يلي ام قيقحتلا يف تيعار دقل

 عم «ثيدحلا يئالمإلا مسرلا هيضتقي ام قفو ةيطخلا ةخسنلا نم باتكلا تخسن ١-

 .ةباتكلا طباوض ةاعارم

 .حرشلاب لاج ينال اهوانت يتلا ماكحألا ةدمع ثيداحأ تلّكش -؟

 .اهب دهشتساو حرشلا ءانثأ اهركذ يتلا ثيداحألا تلّكش -۳

 تمقوءابي دهشتساو حرشلا ءانثأ حراشلا اهركذ يتلا ةيرعشلا تايبألا تلّكش ٤-

 .اهرداصم ىلإ اهوزعب

 .ليكشت ىلإ جاتحت يتلا تاملكلا ضعب تلّكش -

 مقرو ةروسلا مسا ركذ عم ءفحصملا نم اهعضاوم ىلإ ةينآرقلا تابآلا توزع -1

 .ةيآلا

 :يلاتلا جهنملا كلذ يف تكلسو« اهرداصم نم ةدراولا ثيداحألا جيرختب تمق -۷

 نإ اهنم جيرختلاب يفتكأ يننإف امهدحأ يف وأ نيحيحصلا يف ثيدحلا ناك نإ(أ)

 جرخأ يننإف جيرختلا دنعو ءطقق هنم جيرختلاب يفتكأف امهدحأ يف ناك نإو ءامهيف ناك

 :يليام جيرختلا دنع يتقيرط نإ مث «هاور يذلا يباحصلا كلذ نع ثيدحلا

 .يِراَخُبْلا حيحصك باتكلا مسا ركذأ - أ

 .ثيدحلا هيف تدجو يذلا باتكلا مقر ركذأ مث - ب

 .ةراهطلاك باتكلا مسا ركذأ مث - ج



 ۱ ... (ها74ت!ِينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 .ثيدحلا هيف تدجو يذلا بابلا مقر ركذأ مث - د
 . بابلا اذه مسا ركذأ مث -ه

 .ثيدحلا مقرو ةحفصلاو ءزجلا ركذأ مث - ح

 كرتأ دقو «نيحيحصلا جرامخ يتلا ثيداحألا عم ىتح اهيف ترس ةقيرطلا هذهو

 2 3 تاع
 .هنم حّرخأ يذلا باتكلا ةقيرط ىلع ًءانب تسلا رومألا هذه نم ًارمأ

 :يلاتلا كلسملا كلذ يف تكلسف نيحيحصلا ريغ يف ناك نإو ( ب )

 .هنم بيرق وأ يعم يذلا نتملا ظفل لثم هنتم ظفل نوكي يذلا دنسلا ركذأ -أ

 مكح ْنَم ىلع تفقو وأ «عوضوم ثيدحلا ناك نإ الإ دنسلا لاجرل مجرتأ مث - ب

 .دنسلا لاجرل مجرتأ الق عضولاب هيلع

 [؟٥۷ت]دواد يآ عيرألا ننسلا باحصأ نم ثيدحل ا جرحا مث-ج

 ثيدحلا ناك نإ [۲۷۳ت]ةجام نباو [۳ ٠”ت]1يتاّسْنلاو [۲۳۹ت]يذمرلاو

 ثيدحلا ناك نإو «هلوق دمتعُي نم ةحصلاب هيلع مكح نَم تدجو وأ ءًاحيحص

 .كلذب ىفتكأ ال ىننإف ًافيعض

 نم ءاوس «ملعلا لهآ نم دحأ يعم يذلا دنسلا اذه ىلع َمَّكَح له رظنأ مث - د

 مأ - هللا |(همحر - [١157١ت]ينابلألا خيشلاك نيرخأتملا وأ رجح نباك نيمدقتملا

 عباوت نِ هيلع تفقو ام ركذأ دقو «كلذب يفتكأ ينذإف مهل (كُح تدجو نإف ؟ال

 لالخ نم ثيدحلا ىلع مكحأ يننإف الإو هيلع مكُح يذلا ثيدحلل دهاوش وأ

 ۶ 3 و . :
 نبأ يأر مدقأ يننإف لجّرلا ىلع مكحلا يف ةمئألا فالتخا دنعو «يعم يذلا دنسلا

 امدنع يننإ مث ءىّجَّرلا كلذ ىلع مكحلا يف هدمتعأو [758ت1يبهذلاو رجح

 هيف ملعلا لهأ مالك ديعأ ال وءةيناث ةّرم هتجرت ديعأ الف دنسلا لاجر دحأل مجرتأ

 ينم حيجرت هنأ ىلع ال هيلع همكح وه اذه نأ ىلإ ةراشإ رجح نبا مالكب يفتكأ لب

 .هيلع مكح نَم ىلع تفقو يذلا ثيدحلا يف كلذوءهل

 .اهرداصم ىلإ اهوزعب تيفتكا ىننإف راثآلا امأ -۸



 ... (ه1؟4ت) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
SRL ihanet]ا  

 .فيرشلا فحصملا يف دراولا يناثعلا مسّرلل ًاقفاوم ًانيودت ةينآرقلا تايآلا تنود -9

 .اهريغو ةيهقفلا تاحلطصملا ضعبب فيرعتلا -

 .نايب ىلإ جاتحت يتلا تاملكلا يناعم ضعب نايب

 يتلا رداصملا ةطساوب هتقثو دقف هيلع فقأ مل يذلاو اهرداصم ىلإ لاوقألا توزع

 .هنع لقنلاب متبع

 «كلذ تبثأ يننإف ىرخألا ةخسنلا يف ًاتبثم ءاجو ةليصألا ةخسنلا يف طقس عقو اذإ

 .ةيشاحلا يف كلذ ىلإ ريشأو ء[ ] اذكه نيتفوقعم نيب هعضأو

 .ىلاعت هللا مالكل ةنايص نتملا يف كلذ بوص

 ةيشاحلا يف كلذ ىلإ ريشأ ينإف ثيدحلا يف نيتخسنلا َنيِب قْرَف دجو اذ

 امم بلاغلا يف كلذو «يتأيس امو قبس اب ينال هيلإ راشأ ام ىلإ عوجرلاب

 .هيلإ ريشأ الف ثيدحلا سفن يف كلذ ناك اذإ الإ «ةيشاحلا يف هتركذو هيلع تفقو

 .بلاغلا يف ًارصاعم ًافيرعت تدرو يتلا نكامألاب تفرع

 .تدرو يتلا ٌقَرِفلاو لئابقلاب ٌتفّرع

 .ثيدحلا يف دراولا مهبملا نايبب تمُق

 أ نإف ةينآرقلا ةيآلا يف أطعخ دج اذإ
| 

 يهف ةنودملاو« ينالقسعلا رجح نبال وهف بيرقتلا لوقأ ثيحو

 .[؟ 1 ١ت]َنوئْحَسل

 .ةيرصعلا ريداقملاو تافاسملاب ريداقملاو ةروكذملا تافاسملا تنيب

 ل / اذكح الفا اخ تعضو

 .[ةطوطخملا زمر

 .:يلاتلا كلسملا كلذ يف تكلسو «مهركذ دراولا مالعألل تمجرت -77



 ْ ... (ه98ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 . هل رجح نبا اهركذ اك ةمجرتلا ركذأ ينإف بيرقتلا نم هل تمجرت ام -أ

 .ةافولا ةنسو هتينكو هبسنو همساب يفتكأ ينإف بيرقتلا ريغ نمي هل تمجرت ام - ب

 نم عضوملا كلذ ىلع ليحأو كلذب يفتكأ ينإف ةيصخشل ياماما مجرت اذإ 4

 .باتكلا

 .ةيناث ةّرم ةمحرتلا ديعأ الف ةيصخشل تمحرت اذإ ٥-

 :يلاتلا وحّنلا ىلع ثحبلا ةمتاخ يف ةماعلا سراهفلا تعضو -

 .ةينارقلا تايآلا سرهف -أ

 .راثآلاو ثيداحألا سرهف - ب

 .ةيرعشلا تايبألا سرهف - ج

 .مهل مجرتملا مالعألا سرهف - د

 . يل صصخملا نتملا يف اهركذ دراولا بتكلا سرهف -ه

 .قّرفلا سرهف - و

 .لئابقلا سرهف - ز

 .نادلبلاو نكامألا سرهف - ح

 . عجارملاو رداصملا سرهف - ط

 .تاعوضوملا سرهف - ي

ATTس  



 ... (ه1؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير

 مامتإ ىلع ينناعأ يذلا وهف هل هلك لضفلاف كك هللا ركشأ نأ الإ ينعسي ال ماتخلا يفو

 كلو .دمحلا براي كلف ءأدحاو ًافرح بتكأ نأ تعطتسا امل هالولو اهزاجنإو ةلاسّرلا هذه

 .كناطلس ميظعو كهجو لال يغبني امك «نسحل ا ءانثلا كلو ءركشلا

 ناوضر نب دّمْحَأ نب يزاغ دلاولا صخأو نيدلاولل ليزجلا ركشلاب ينثأ مث
 ناك دقف ءادبأ هلضف ىسنأ الف ةسرادلا هذه يف كك هللا دعب ًايساسأ ًاببس ناك يذلا يروصنم

 كلذكو ءةلاسرلا هذه مامتإو يميلعت لجأ نم صرحلا َّدشأ يلع ًاصيرح - هللا هظفح -

 .اضيأ اهل لوصوم ركشلاف ًاريثك كلذ ليبس يف لع تربص دقف ةيلاغلا يتجوز

 ناحبسلا دبع نب نيدلا بحم:روتكدلا خيشلا دلاولا ةداعس ىلإ ركشلاب ثلثأ مث
 يذلا ةلاسّرلا هذه ىلع فرشملاو. ثيدحلا مسق «ىرقلا مآ ةعماجب كراشملا ذاتسألا ظعاو

 لكل احر شنم ًاعستم هردصو الإ هلزنم ىلإ ترضح الو ايفتاه هتملك امف «ءيشب لع لخب ام
 ةمايقلا موي هتانسح ةفيحص يف يل همَّدق ام لعجي نأ كي هللا لأسأف «هنع هلأسأو هيف هشقانأ ام

 هذه يف ةيجهنملا ةسرادلا يف ةنس مهعم تيضق نم لع لضف مه ناك نَم ىسنأ ال كلذكو

 ةساردلا هذه ءانثأ يقيرط يف ًارون مهتاداشرإو مهحئاصن تناك دقف «ةكرابملا ةعماجا

 ٍتانسحلاب مهيزاجت نأ كلأسأ «نيدوجألا دوجأ ايو «نيمركألا مركأ اي مهللاف

 مهنكست نأو «مهتايرذ يفو مهيف كرابتو مهظفحت نأو «انارفغو ًاوفع ٍتائيسلابو «ًاناسحإ

 .يبيع رتستو يبنذ يل رفغت نأ كلأسأو ء كنانج حيسف

 «ناطيشلا نمو ينمف تأطخأ نإو 2 هللا نيف تبصأ نإف «لابكلا يعدأ ال انآ اهو

 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا لصو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإو ءهللاب الإ ةوق الو لوح الو

 .نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًايلست ملسو هباحصأو

 سس تح سورس ا



 ... (ها14ت) يناّمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةة ساردلا

 + مع هه

 -: اوصف ةثالث هيفو

 باتك بحاص يسدقَمْلا ينعْلادبعل ةرجوم ةمجرت :لوألا لصفلا ©

 .مانألا ريخ مالك نم ماكحألا ةدمع

 .يناّهكافلا نيّدلا جات حراشلل ةزجوم ةمجرت :يناثلا لصرفلا ©

 .باتكلا ةسارد :ثلاثلا لصفلا %



 ...( د٤۷۲ ) يِناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ي ا 25 1 ود ل لااا ا تسال ا سس اه مخسمستا

 يسدقملا ينغلادبعل ةزجوم ةمجرت
 مانالاربخ مالك نم ماكدحألا ةدمع باتك بحاص

 - : ثحابم ةرشع هيفو

 .هدلومو هبقلو هتينكو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا ©
 .هتالحرو ملعلل هبلطو هتأشن :يناثلا ثحببملا ©

 . هيف شاع يذلا رصعلا :ثلاثلا ثحبملا ©

 .هخويش :عيارلا ثحبملا ©

 .هذيمالت :سماخلا ثحبلا ©

 .يهقفلا هبهذمو هتديقع :سداسلا ثحبملا ©

 .ةيملعلا هتناكمو هتفاقث :حباسلا ثحبملا ©

 .هيلع ءاملعلا ءانث :نماثلا ثحبلا ©

 .هتافلؤم :عساتلا ثحبملا ©

 .هتافو :رشاعلا ثحبللا ©

 س تح حرم ا ل



 ... ( د٤۷۲ ) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا صاير
Ra Tenn ae 

 «دمحوبآ ءرفعج نب نسح نب عِفاَر نب ِروُرَس نب يلع نب دحاولادبع نب يِتَعْلادبع

 © يِيِيَقّْلا نيدلا ءايضب - ًانايحأ - بقلي ناك امهبرو « نيدلا يقتب بقلملا  ظفاحلا

 ̂ .يجلاصلا ءًأشنملا يِقْشَمّدلا مث ادلوم يعامل ا

 :لاوقأ ةثالث هتدالو ةنس ديدحت يف ءالعللو . لْيعاّجب دلو

 ه٥ ٤١ ةنس دلو هنأ [147تآ] هللا يِيِدَقُلا هللادبع يبأ نيدلا ءايض ركذ :لوألا

 ني رهشأ ةعبرأب ربكأ يِنَعْلا دبع َّنأ همأ هتركذ ام ىلع ًادامتعا ءرخآلا عيبر يف هنظأو :لاق

 ^ .ناَبْعَش يف دلو يذلا ََّفَوملا اهيخأ

 ةنس هدلوم نأ ىلع لدي ام هباحصأ ضعب هنع رك :[105ت]يِرِذنما لاق :يناثلا

O aot 

 )١( رجح نبال باقلألا يف بابلألا ةهزن )۱۸۸(.

 مقر (۱۳۷۳ /) يبذل ظافحلا ةركذت )7١15( مقر (۵ /؟) بَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا (9)

 .(084 /5) اشاب ليعايسإل نيفراعلا ةيده«(١١١؟)

 «عضوم ريغ يف نآرقلا يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةروهشملا ةدلبلا يهو «سدقملا تيب ىلإ ةبسن ىيِدقَلا

 .اثيدحو |يدق نيثدحملا نم ةعامج اهنم جرخ ةفيرشلا عضاوم او ءةرخصلا ةبقو «ىصقألا دجسملا اهيفو

 ۳١۳(. /0) ٍناَعْمَّسلِل باسنألا

 نب ينعاد بع ظفاحلا ناك اهنم «نيطسلف ضرأ نِمء سلبت لبج نبي ةيرق يهو لْيِعامَج ىلإ ةبسن

 ني اعيمج اهلاعأو سبات نألو ءاهنم ليعاج برقل سدقملا تيب ىلإ بستتا «ىِيِدْقُا دحاولادبع

 ٠١١(. - 159 /۲) توابل نادلبلا مجعم .سدقملا تيبلا تافاضم

 )۲۳١(. مقر (5 55 - ٤٤۳ /۲۱) يمد ءالبنلا مالعأ ريس

 )۲۳١(. مقر (445 /۲۱) يِهَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس

 ٤٤٤( /۲۱) يمدد ءالبنلا مالعأ ريس )7١15(« مقر (5 /۲) بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 .(1980) مقر

 .(۷۷۸) مقر (۱۸/۲) يِرِذْنُملِل ةلقنلا تايفول ةلمكتلا



 ... (ها84ت | ينامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 SS مص مص ص سس ص سس ص سس سس سس م تا صم ب سس سس

 .ه0 4 وأ ىه ۵ ٤۳ ةنس يف اّمإ :لاقف هدلوم نع ظفاحلا لنس :ثلاثلا

 °. عبرأ ةنس يف هلأ رهظألاو :لاق

 هدمتعا يذلا وه هّنأل :لاق لوألا نيمأ دمحم نب بوغرم دلاخ روتكدلا حجر دقو

 هريغو «ةحيرصلا مزجلا ةغيص ىلع ءاج هنألو « ظفاحلل مهمجارت يف نيخرؤملا نم ريثك

 وه مث «يِنَغْلادبعب سانلا صخأ نم وهو ءاّيَّضلا هركذ يذلا وهو «لامتحالاو كشلا ةغيصب

 ءاسنلا نوك ىلإ ةفاضإلابو « ءاّيّضلا مأ هلاخ ةنبا يهو هبراقأ نم ةأرما مالك ىلع دمتعم

 يف ةسداقملل ًاخيرات تناكو :ةصاخ اهنع يبهذلا لاق دقف «نيبراقأ يف رومألا هذه طبضأ

 29 .تايفولاو ديلاوملا
 س كح ترس اا

 )١( مقر (0 /۲) بَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )5١5(.

 نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ء(١٠ )٤/ يِبهَّذلِل ربغ نم ريخ يف ربعلا كلذ ىلع ةلثمألا نمو (۲)

 ١۳۷(. /۲) يِياَقْلا بيطلا يبأل دييقتلا ليذ )۲۱٤(« مقر (ه /؟)بَجَر

 .(۷۲) بوغرم دلا يَْلا دبع ظفاح ا ء(٤) مقر (04/54) يِممَّذلِل مالسإلا خيرات (۳)



 ...(ه/5ةت) يناَهكاَْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
CEEOL 

 ےک ےک ناسا سا سسك نأ اطلاع يس حل مس سم جب ب سم

 اهنم اورجاه نأ ىلإ لعاب يف هتلوفط رمع يه نينس ةدع هتدالو دعب ظقاحلا يقب

 ةمادق نب دمحم نب دَمْحَأ حلاصلا خيشلا هلاخ تك يف ظفاحلا ةأشن تناكو فه 501١ ةنس

 ^ ٌةيوف ًةينيد ةّيملع ةأشن[ ه58ت]

 ءامسأو ثيدحلا ىلإ هرغص ذنم هليم ناكو «هرغص ذنم ملعلا بلط ظفاحلا أدبو

 ناكو ه 56 ةنس يِقْمَمّدلا [519ت]مدآ نب فسوي هخيش نع ىقلت دقو ” «لاجّرلا

 دقف ركبم تقو نم اهفقوي مث اهخسنيو ةديقعلا بتك |ميس ال فيرّشلا ثيدحلا ةباتكب ينتعي

نم عبارلا ءاعبرألا موي امهدحأ خسن ني غرف
 © .ه 904 ةنس رفص 

 ىنتعا مث «هدلب يف نيثدحملا ني ةعامج نع ييِدَقَلا يِنَمْلادبع ظفاحلا ذخأ دقو

 وزغلا ىلع ثيدحلا عامسل ةلحّرلا لفي ظفاحلا ناكو «فيرشلا ثيدحلا بلط يف ةلحّرلاب

 | © .لفاونلا رئاس ىلعو
 دنع امهلوزن لوأ ناكف [17 ١ ت] قولا هلاخ نبا عم ه١571 ةنس دادغب ىلإ لحرف

 نم ًاريثك هيلع أر قو «رداقلادبع خيشلا امهيلإ نسحأف ء[١١٠ ت]يناليجلا رداقلادبع خيشلا

 امهادحأ بهذيو اعم ناجرخي اناكف 2” تام مث ًاموي نيعبرأ نم ًاوحن هدنع اماقأو «ثيدحلا

 ءاصهوبحأ ةطلاخملا ةلقو نوصتلا ىلع ءالقُعلا امهآر املف هعامسو هسرد ىلإ هقيفر ةبحص يف

 هقفب [017ت1ِيّنَلا نب حتفلا يبأ ىلع الغتشاف ©" امج الع الّصحو ءامهيلإ اونسحأو

 .(۷۳) بوغرم نب دلاخ روتكدلل يِنَكْلادبع ظفاحلا )١(

 ١(. /۲) بجو نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ء(۸ /۱۳) ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .(۱۳۷۲ /4) يبذل ظافحلا ةركذت ء(۷۳) بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَمْلادبع ظفاحلا )۳(

 . ٠١( /۲) ٍبَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ (:)

 .(۳۸ /۱۳) ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا «( 5-5 /۲) بجر نبال ةلبانلا تاقبط ىلع ليذلا ()

 ٤٤١(. /۲۱) يِبََّذلِل ءالبنلا مالعأ ریس (5)



 ... (شا74) يِناّيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ناكو «"” اهتشقانمو ةيهقفلا بهاذملا نيب ةيفالخلا لئاسملا ةساردبو «يلبنحلا بهذملا

 ييَّمْلادبع عم عمسف هقفلا ىلإ ليمي َقّمَوُا ناكو «هقفتف ثيدحلا ىلإ ليمي يِنَمْلادبع
 © رثكلا

 عبرأ رحن داد غيب ماقأو ثيدحلاب هلاختسشال هقفلا سورد نع يَِادبع عطقنا مث :

 - قشمد يف ًالغتشم ناكو قشم د ىلإ عجر مث «/”بلطلا يف ادهن هت ناكو نينس

 ظفاحلا ىلإ يِيَعْلادِبع لحر مث هيف هروهظو هزي رهظ دقو «ثيدحلا عامسب -ًاضيأ

 مث مزج فلأ نع بت ماوعأ ةثالث وحن ةدم ماقأو هيلع عمسف ةيِردنكشإلاب يفلسلا

 بتكلا ضعب ىقلت دقو ىرخأ ةّرم ةيردنكْسإلا لإ لحر مث ءاہب ثّدحو «َقْشَم مد ىلإ عجر

 هيلع ئرُف دقف ءاطعلا اهيف هيلع بلغ هّئاودبي نكلو «ةرفسلا هذه يف هخويش ضعب نع
 دق ناكو َناَهّبْصَأ ىلإ رفاس مثءابب ثّدحو قشَمِد عجر مث ءارارم ءاعدلا يف بيغرتلا هباتك

 ناَهَبْصَأ لخد ىتح هيلع قفنأو هلمت َّنَم هل هللا لّهسف سولف ليلق الإ هعم سیلو اهيلإ جرخ

 0 .عجر مث ةديحلا بتكلا لصحو «ريثكلا اهب عمسو هدم اهب ماقأو

 ناک امو ناَهَّبْصَأِب يدنع الزان ظفاحلا ناك :يناّرخلا رجاتلا ةمالس نب دومحم لاقو

 )١( /؟) حِلْفُم نبال دشرألا دصقملا.(7/5) ٍبَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ٠١۳( مقر )1۳١(«

 يبذل ءالبنلا مالعأ ريس )۲۱/ 50 4(.

 بوغرم نب دلاخ روتكدلل يِنَعْلا دبع ظفاحلا ء(٥ /؟) ٍبَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )70(.

 يَِمَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس «( 5 /؟ ) ٍبَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )71/ 440(.

 يرحل ءالبتلا مالعأ ريس )71/ 50 (.

 ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )5/5( .

 يمال ءالبنلا مالعأ ريس )۲۱/ ٤٤۹ (.

 يذل ءالبنلا مالعأ ريس )7١/ ٤١ 4(: بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )5/5( . 

 ليذ :(5/7؟) بحجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا «(5 45/71) يِمَّذلِل ءالبتلا مالعأ ريس

 يسافلل دييقتلا )9//179(.



 ... (د٤۷۴ت) يِناّبكافلا يلع رفعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 قوسلا يف سانلا فطصي ظفاحلا ناك :لاقو “.يكبيو يلصي لب اليلق الإ ليللا نم ماني .

 © .اهكلمل اهكلمي نأ دارأو ةدم ناّهَبْصَأب ماقأ ولو «هيلإ نورظني

 . ثيدحلا يف يِنَعْلادبع ظفاحلا ةراهم [١581ت]يِنيِدُْا ىسوم وبأ ظحال دقو

 ةعزانم لجر نيبو ينيب ىرجف «یسوم يبأ ظفاحلا دنع تنك :يِيَمْلادبع ظفاح ا لاق

 اهعفرو ةعقر يف هبتكف :لاق هيف وه سيل تلقف يِراَخُبْلا حيحص يف وه :لاقف ءثيدح يف
 يفوهام :تلقف ؟لوقتام لاقو «ةعقّرلا ىسوم وبأ ينلوانف :لاق .هلأسي ىسوم يبأ ىلإ

 ° .لجرلا لجخف يراسل
 نب دما مْيَعُت يأ ظفاحلا ماهوأ نيبي نأب ينّْلادبع ىلع ينيدُلا ىسوم وبأ راشأ دقو

 بتكف ةباحصلا ةفرعم هباتك يف [47 ١ ت]يناَهَبْصَألا يناَرْهلا قاَحْسِإ نب دّمْنَأ نب هللادبع

 مْيَعُت يأ ظفاحلا ىلع ذخأف «ةباحصلا ةفرعم يف مين بأل تلصح ماهوأل ةباصإلا نييبت

 ىسوم وبأ ىنثأو هظفحو يِنَغْلادبع ةعارب ترهظف « ًاعضوم نيعستو نيتئم نم ًاوحن

 .هيلع

 يذلا ةباصإلا نيبت باتك ىلع ينيِدُْلا ىسوم يأ طخب تدهاش:ءاّيصلا ظفاحلا لاق

 ساّبَعلا وبأو «[١108ت]ْعِئاّصلا دْعَس وبأ ظفاحلاو «ىسوم وبأ هعمس دقو «يِنَكْلا دبع هالمأ

 ماَمإلا خيشلا مهفك نأشلا اذه مهفي انيلع مدق نم َّلق :ىسوم وبأ لوقي [٩۸٥ت]كلا

 ناك ولو «تاطلغلا هذه نييبتل قُفُو دقو « ييف يِنَمْلادبع دمحم يأ نيدلا ءايض

 ءمهفام اننامز يف مهفي نم ّلقو «هلعف اوبوصل ءايحألا يف هلاثمأو ۳۸١[ تآ]يِنطُقَراَدلا

 فيطللادبع نب دمحم نب فيطللادبع نيدلا ردص كلذب عمس الف  ءًاقيفوتو الع هللا هداز
 اوناك يدنا تيب ًنألءهكالهإ دارأو ينّلاد بع بلط [50ت]يدنجمملا

 .( ٤٥۳ /۲۱) يِبَهّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس

 .( 551/91) يِبَمَّذلل ءالبنلا مالعأ ريس

 .(1/ )٤/ يِبمَّتلِل ظافحلا ةركذت :(4448/71) يِهَّذِل ءالبنلا مالعأ ريس

 ٠١۷١(. /4) يِبَهّذلِل ظافحلا ةركذت ء(۱۹ /۲) ٍبَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا (5)

 .(449/71) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس (5)



 ...(ه1+ةتر ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 موب لحجاج اب بج جاما اا ل100 ا طا 101170000 نا اا

 ناّهَبْصَأ نِم يِنَْلادبع جرخف.دلبلا ءاسؤر اوناكو« ميت يبأل نوبصعتي اوناكو:ةرعاشأ

e00  

 ماّمِإلا ركذ هيفوء[۳۲۲ ت]يلّيَمْعلل ءافعضلا باتك عمسف لصؤملا ينّعْلادبع لخدو

 ينّربلا نبا ماَمإلاو وه عمسي ناكو ؛هوسبحو لصوملا لهأراثف ء[ ٠٠١ ت]ةَميِنَح يبأ

 اولسرأف ءاهاتشاف ةَقيِنَح يأ ركذ اهيف يتلا ساركلا [577تآ]يينْرَبْلا نبا ذخأف «ظعاولا

 هللاو .هصالخ ببس اذهف .هوقلطأف ًائيش اودجي ملف ةّقيِنَح يبأ مسا ىلع باتكلا اوشتفو

 . ملعأ قفز 1

 [177 ت]ناَحير نب شيوي اهب هنم عمس دقف« ھ۵۷۸ ةنس داَدْغَب رم ظفاحلا َّنِإ مث

 ةئ اظفاح راصو ثيدحلا يف نكمت دقو « قّْشَمِد ىلإ ظفاحلا عجر مث «"” ةنسلا هذه يف هريغو

 © تيدح فلآ

 عمتجاف « قْشَمِد عماج نم ةلبانحلا قاورب ةعمجلا ةالص دعب ثيدحلا أرقي ناكو

 اوزهجو «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا نم ةقشامدلا رابكو ىعلودلاو ىكزلا ونب هدسحف

 هيلع شوشي ىتح هنكمأ امهم هتوصب رهجي نأ هرمأو ءرسنلا ةبق تحت ملكتف يلبنحلا حصانلا

 .رصعلا دعب ىلإ هداعيم ينّلادبع لوحف

 نيدلا ءايضو يكزلا نبا يضاقلا هيلع راثف يسركلا ىلع هتديقع اموي ركذف

 ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا نينثالا موي ةعلقلا يف اسلجم هل اودقعو ؛1598ت1]يعلودلا

 مالعأ ريس :(4537/41) يِبَهَّذلِل مالسإلا خيرات 5١(« /۲) بَجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ()

 . (445- 558/51) يِبَمّذلِل ءالبنلا

 ءالبنلا مالعأ ريس ؛(457 /45) يِبَهَّذلِل مالسإلا خيرات ء(١۲ /۲) بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ (؟)

 .(۳۹ /۱۳) رگ نبال ةياهنلاو ةيادبلا (505/71) يِبَمَّذلِل

 دادغب خيرات ليذ نم دافتسملا (۲۷۸ )٠١/ يبذل يِئيبّدلا ظفاحلا خيرات نم هيلإ جاتحملا رصتخملا (۳)

 .(158/19) یطایمدلل

 ٠١١(. /۲) حِلْفُم نبال دشرألا دصقملا (4 47 )٤۲/ يبذل مالسإلا خيرات



 ... (ها/؟ تر يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «توصلاو فرحلا ةلأسمو «لوزتلا ةلأسمو هولعلا ةلأسم يف هعم اوملكتو ه ۹١ ةنس |[

 ىلع ءالؤه لك :ةعلقلا بئان [08تآ]شُعْرُب هل لاقف« ةجحلاب مهيلع رهظو مالكلا لاطو ظ

 ءدلبلا نم جورخلاب هرمأو كلذ نم شْعْرُب بضغف معن :لاق «قحلا ىلع تنأو ةلالضلا
 .نويناحطلا هاوآف ةرهاقلا ىلإ مث كبلعب ىلإ ثالث دعب لحتراف

 ةيذأ يف قْشَمِد نم ٌبتُك [545ت]نيدلا حالص نب ناثع ناطلسلا تءاجو

 ءاندلب نم هانجرخأ مهتلاقمب لوقي ناك نَّم لك ةرفسلا هذه نم انعجر اذإ :لاقف يِيَكْلادبع

 ° . هردص فسخف هيلع عقوو سرف هامرف :لاق

 يفص ريزولا ىلإ اوبتكو -ًاضيأ- رصمب ءاهقفلا هيلع راثف رصمب ثيدحلا أرقي ناكو

 نينثالا موي باتكلا لوصو لبق تامف برغم ا ىلإ هيفنب رقأف [177ت]رٌكّش نب نيدلا

 © .ةنسلا هذه نم لوألا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثا

 پچ ا

 .(184/45) يعدل مالسإلا خيرات ء(۲۹۲ /۲۱) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس (۱)

 .(۳۹ /۱۳) ريك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 ... (ه٤۷۴ت ) يِناََكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضايز

 هتفسلفو هتيصخش نيوكت يف ريبكلا رثألا ناسنإلا هيف شيعي يذلا نامّرلل نإ

 رصعلا ىلع ةعيرس ولو ةرظن ءاقلإ نم دب ال ناك اذهلو «ههاجتاو هجهنمو «ةايحلل هترظنو

 .سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا وهو هلا يِنَعْلادبع فّلؤملا هيف شاع يذلا

 :ةيسايسلا ةبحانلا- أ

 نب دمحم هللادبع وبأ هللا رمأب يفتقملا ةفيلخلا دهع يف هللاا يِنَعْلادبع ظفاحلا دلو

 ءيش ةلودلا رومأ نم هديب سيلو ءةفالخلل زمر وهو « "ه٠ 58 ةنس ىفوتملا للاب رهظتسملا

 تأدبو ةيساّبَعلا ةفالخلا دقع طرفنا دقف ءةيساّبَعلا ةلودلا فعض قمع خيراتلا اذه ربتعيو

 لكوتملا هنبا ناك نإو [۲۲۷ت]مصتعملا توم دعب اهتوق هجوأ نم رادحنالا يف

 [777ت]نوراه قثاولا هوخأو [؟18١ت]نومأملا هدج هدسفأ ام حلصأ ۲٤۷[ ت ]رفعج

 لنمو «هتانسح زربأ نم لمعلا اذهو «نآرقلا قلخب لوقلا ةعدب تامأف «ةديقعلا رمأ نم

 روهظ ناكو «رمألا تاتشو يمايسلا فعضلا نم نوناعي َنومِلْسُُماو تقولا كلذ

 تداسف «مهتوقل افاعضإو َنيمِلْسُُا ةدحو ىلعألابو ةيمالسإلا كيلاملاو تاليودلا

 بهتلا رثكو كالهلا ران ٌتَمِرْضَأوءنيِمِلْسُمْلا نيب بورح ا تعلدناوءةيسايسلا ىضوفلا
 قرفلا تطشنو «مهراد رقع يف َنيِمِلْسُا برضل ةحناس ةصرف جنرفإلا دجوو «بلسلاو

 .ةمادها

 يفتقملا نب فسوي رّمَظْلا وبأ هللاب دجنتسملا ةفالخ هللا يدخل ظفاحلا رصاع امك

 هدهع ةيادب يف هلامعأ زربأ نم ناكف «هيبأ نم ًالاح نسحأ نكي ملو ھ٦٦٥ ةنس قوتملا

 بورحلاو تاراغلا يف ةطشن كيلاملا تناك يذلا تقولا يف ديصلاب لاغتشالا

 رايخ نم ناكو ءارهشو ةنس ةرشع ىدحإ هتفالخ ةدم تناكو « جْنِرِفلاِب داجنتسالاو

 .(1/) يِمَّذلِل مالسإلا لود (؟41 /۱۲) ريدك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (1)

 .(۲۸ )٠١/ يناَييَّشلا مركلا يب نبال خيراتلا يف لماكلا (؟)

 . 04 /؟2) يبذل مالسإلا خيرات (۳)



 ...(ه۷۲۲ت) يَناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير
 لا
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 مم سب ح2 بحبح

 قارعلاب كرتي لو «بئارضلاو "سولا مهنع عنمو ءاياعرلاب مهقفرأو مهلدعأو ءافلخلا
 29 اسْكَم

 نب نسحلا دمحم وبأ هللا رمأب ئضتسملا ةفالخ هلاك ييِيِدْقُلا ظفاحلا شياع دقو

 امنو «هيبأ نم ًاريخ ناك دقو «ه ٥۷١ ةنس ىفوتملا ىفتقملا نب فسوي نب هللاب دجنتسملا

 (9 ةيديبعلا ةوعدلا عاطقناو ؛ةريثك ماظم لاطبإ هدهع يف َّدِجَو ٌتَدَح

 يكنز نب دومحم ِمِِاَقْلا وبأ نيدلا رون لداعلا كلملا ثادحأ هةل ظفاحلا رصاع دقو

 هنيد يف ةمج هنساحمو ءًادهاجم اكلم ناكو < ه هالال ةنس ىونملا ديهشلاب بقلملا

 ىلبأو « سوك لطبأ دقو «هلدعو هربو هسرادمو هدجاسمو هتاحوتفو هتاوزغو هتعاجشو

 اهئادحأ ترج ةعساو ةيلاتق عئاقو هلو« اهيلع ءاليتسالاو جُئِرِفلا نوصح كد يف ًانسح ءالب

 29. جْنِرفلا نيبو هنيب ًالجس

 نب فسوي رّمَظُلا وبأ رصانلا كلملا نيدلا حالص ةفالخ هللاا ىِيِدْقْلا رصاع دقو

 شويجب ًاروصنم ًاديؤم داهجلا ةيار:عفر يذلا فه ٥۸4 ةنس ىفوتملا يذاش نب بويا

 ءيضتسملا نب دا ساّبعلا وبأ هللا نيدل رصانلا ةفالخ رصع هلاك يِيِدْقْلا دهشو

 نب فسوي رصانلا كلملا نيدلا حالص ةوقب هرصع زيمت دقو« ”_ه1۲۲ ةنس وتلا هللا رمأب

 ميهاربإل طيسولا مجعملا .سوُكَم عج «راجتلا نم دلبلا لخدي نمم سكاملا اهذخأي ةبيرضلا :سكملا (1)
 .(۸۸۱ /۲) نورخآو

 ٥١(. /۲) يِبَهَّذلِل مالسإلا لود :(577 /۱۲) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .(177 /۲) يِبَهَّذلِل ربغ نم ربخ يف ربعلا (۳)

 .(/517/5-5) يبذل مالسإلا لود

 )٤/ ۲۳١(. يِبَهَّذلِل ربغ نم ربخ يف ربعلا

 ۲۸٤(. -11/5/15) ریثگ نبال ةياهنلاو ةيادبلا «(01  -ه98 /۲۰) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس

 . (۲۹۸ )٤/ يِهَّذلل ربغ نم ربخ يف ربعلا «(9"57 /۳) يالل نانجلا ةآرم

 .(910/ /5) دالا نبال بهذلا تارذش



 ... (ه1/؟4ت) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 تت 0 11م 111 شا هت شناص

 ةدايسلا هل هنامز ناطلس ناك يذلا "فه ٥۸۹ ةنس ىفودملا ٍبوُيَأ نيدلا مجن ريمألا

 هفيسب حتتفا هللا ليبس يف دهاجملا ناطلسلا قحب وهو «ناوملاو لذلا جُنرفلا قاذأ ةدايقلاو

 كدو «نومِلُسملا هب عفتراف ءسلُباَرَط ىلإ ناّوْسَأ نمو ءَنَمَيْلا ىلإ لولا نم ًادالب هناوخإبو
 لازي الو «َنيمِلْسُملاو مالسإلا هب هللا زعف مهيضارأ يف مهفونأ مغرأو ةرفكلا نوصح

 الشم ىرت داكت الف ةرهازلا ةيمالسإلا روصعلا نم هنأ هرصع ىلإ نورظني نآلا ىلإ نومِسملا
 ^ .رهازلا رصعلا اذه لثم ةدوع ىنمتي وهو الإ

 س »7 #0 © سا

 :هرصع يبق ةيخيراتلا ثادحألا موا نم - ب

 رصن ةميظع ةعقو تناك «ديدحلا جرمب ةّبْطْرُق يلاهش سلدنألا دالبب ةّكالَرلا ةعقو ١-

 نب فسوي نب بوقعي ناطلسلا نيب“ ”ءنابلصلا ةدبع اهيف لذخو مالسإلا اهيف هللا
 فلأ يتثم َنومِلْسُملا ناكف« ىلاعت هللا هنعل ةّلِطْيَلُط كلم شنفلا نيبو «[5546ت]نمؤملادبع

 ةئم جنٍرِفلا نم ىلتقلا ددع ناك ءال نيعبرأو فلآ يتثم يف شنفلاو لجاّرو سراف نيب ام

 فلأ نيناث مهليخ يف نومِلْسمْلا ذخأو ءافلأ نوثالث رسأو ءافلأ نيعبرأو ةتسو فلأ

 «مهردب رامحلاو مهارد ةسمخب ناصحلاو «مهردب ريسألا عيبو فلأ ةئم لاغبلا يفوءسرف

 © هه١91 ةنس ةعقولا هذه تناكو

 ءاهلهأ اهنع ىلجو رايدلا تبرخف «طرفملا ءابولاو طحقلا نم رصم دالبب لح ام -؟

 موحلو «فيجل ا اولكأو «ديدش ءالبلاوه ۵۹۷ ةنس تلخدو ه5 ةنس كلذ ناكو

 .هنع رْيَعَي ال ام ىرجو «نييمدآلا

 .(۲۸۷ -۲۷۸ /۲۱) يِبَهَّذلل ءالبنلا مالعأ ريس

 )١/ ١5 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يِسِدَملا ينَعْلادبعل هتمجرت يف حقيشملا دلاخروتكدلا كلذ ركذ

-15). 

 )١۳/ ٠١(. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 .(8/45-4) ريك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ء(١۷ /۲) يبذل مالسإلا لود



 ... (ه1؟5ت) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 no ج ت PC جب 0 0 CCC 0 سانا ناهس سس سس سس سس نسا

 جورف عيبو «مهردب ةضيبلا تعيب دو الو «ضيبلا مدعو :فيطللادبع ىّفَوملا لاق

 ارهش نيرشعو نينثا يف ىتوملا نم ةيرشحلا ملق تحت لخد يذلاو ءراتيدب ةديدم عيبو «ةئمب

 هلكو ءرضاوحلاو رصمب كله ام بتج يف رزن وهو «أريسي ائيش الإ افلأ رشع دحأو فلأ ةئم

 ةعمج موي ىلص ماّمإلا نأ ةيِرَدْنَكْسِإلا نع تاقث نم انعمسو «ميلقإلاب كله ام بنج يف رزن

 ©” .ةزانج ةئم عبس ىلع

 رومت لابجلاو« ًاريس ريست ضرألا اه تداك يتلا ماّشلاب ىمظعلا ةلزلزلا عوقو -

 .ديزأ وأ ةعاس رادقم ةدحاولا تماد نيتفد تءاج ةمايقلا اأ الإ سانلا نظ امو ءآروم

 قلخ رصمب تامو «طئاح اهب قبي ل سُْباَتو ءلجر ىوس اهب قبي م دص نإ :ليقو
 "7 ,ه0917 ةنس كلذ ناكو« مدرلا تحت

 كلذ مادو «دارجلا هبش ترياطتو « داَدْعَبب موجنلا تجام ه5 44 ةنس لوأ يف ِهَّنأ ٤-

 | 0 .هللا ىلإ لاهتبالاب قلخلا جضو رجفلا ىلإ
 س »ذآ

 :ةبعامتجالا ةيحانلا = ۾

 ةلاحلا ىلع اهراثآ سكعنت ناكمو نامز لك يف ةيسايسلا ةلاحلا َّنأ هيف كش ال ام هنإ

 ال نامز لك يف نكلو «عمتجملل ىلوألا ةينبلا يه ةسايسلا َّنأل ءًاباجيإو ًابلس ةيعامتجالا

 «ىوملا نع قطني ال يذلا لي يبنلا كلذ نيب اكل ىلإ نوعدي نيمئاق قحا ىلع ةفئاط اولخت

 ةثراوتملا لايجألا ةيامح مث هللا قيفوتب الإ اَنَلَصَو امو «ةرومعملا ءاجرأ يف هنورشنيو هنومّلَعُيو

 ° .نوصلخ لاجر اهيلع موقي يتلا ةيتاذلا دوهجلاو «فلس نع ًافلخ

 .(۷۸-۷۹ /۲) يِبمَّذلِل مالسإلا لود ء(۲۱۹-۲۲۰ /۲۲) يبذل ءالبنلا مالعأ ریس (۱)

 .(۷۹/۲) يِبمَّذلِل مالسإلا لود (؟)
 .(م١ -/9/5) يبذل مالسإلا لود (۳)

 حقيشملا زيزعلادبع روتكدلا قيقحتب ماكحألا ةدمع دئاوفي مالعإلا باتك ةمدقم يف يِيَمْلادبع ةمجرت ()

 .(ا ال



 ...(ه1؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ةيملعلا ةبحانلا - د

 ةبتكملا اوّرثأو ملعلا اومدخ تالاجملا ىتش يف ءالعبًارخاز رصعلا اذه ناك دقل

 مهتافيلأت يف ىلجتي ايملع اعادبإ اهضبن لثمتف قوفتلاو ةوقلا نييارشب ةيملعلا ةايحلا اوّذمأو

 .مويلا ىلإ اهنم نوديفتسي ملعلا بالط لازال يتلا ةميقلا

 نب فلخ مِساَقْلا يبأ نب هُريِف نب مِساَقْلا يبطاشلا مامإلا نيئرقملا رابك نم رهتشاف

 ةكرابملا ةموظنملا يناهتلا هجوو ينامألا زز مظان "” ه 04٠ ةنس فوتملا ىيْلَدنَألا دَمْنَأ

 .ءارقلا ةدمع يهو«عادبإلا لمكأ اهيف عدبأ تاءارقلا يف ةدمتعملا ةروهشملا

 قوتلا يِطاَنْرَملا ةَّيِطَع نب بلاغ نب قح ادبع نيرسفملا خيش ةمالعلا ريسفت ناكو

 ريسفتلا ملع يف اهب ىنتعملا بتكلا نم زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ه ٥٤١ ةنس

 © .رصعلا اذه يف

 بتكلا نم ه 478 ةنس ىفوتملا يِدِحاَولا دَمْحَأ نب يلع ةمالعلل طيسولا ناك كلذكو

 يِدْرَوَرْهَسلا رهاقلادبع بيجنلا وبأ هظفح دقف ءرصعلا اذه يف ريسفتلا ملع يف اهب ىنتعملا

 © ٥٦۳ ةنس قوتملا

 نسحملاوبأ ثّدحملا ماَمإلا مهنمف رابكلا ثيدحلا ءاملع نم ريثك رصعلا اذه يف ناكو

 يف حاحصلا ديرجت فّلأ 2” ه ٠٠١ ةنس ىفوتملا يِيَدنَألا يدْبَعلا يكلاا ةّيِواَعُم نب نيِزَر

 هتقو يف ثيدحلا باحصأ يف مّدقملا ماّمإلا مهنمو ̂ ةتسلا بتكلاو أطوملا نيب عمجلا

 قرشملا ثّدحم مهنمو «""”ه ٠٠١ ةنس ىفوتملا يِداَدْعَبلا رصان نب دمحم لضفلا وبأ داَدْعَب

 )٥١١(. مقر ٥۷١( -ها/ا" /۲) يِممَّذلِل رابكلا ءارقلا ةفرعم (1)

 .(7500) مقر (088 - ۵۸۷ /14) يَِمَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس

 ٠١١(. /۷) يِكِبُّسلل ىربكلا ةيِعِفاَّشلا تاقبط ()

 )١14(. نوُخْرَف نبال بهذملا جابيدلا (5)

 .( 00 /۲۰) يِمهَّذِلل ءالبنلا مالعأ ريس ()

 )٠١٤٤(. مقر (5517) يِطوُيَّسلل ظافحلا تاقبط (7)



 کک رب حح ...(د٤٣۷ت ) يناهكاّقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير

 نسحلا نب يلع ماسلا ثّدخ هتقو ظفاح مهنمو ٥۲ ةنس ىفوتملا يناَعْمّسلا ميركلادبع

 °. 0۷١ ةنس ىفوتملا ركاسع نب هللا ةبه نب

 مهعمو لب هقفلاب نولغتشملا اهيف كراشي« ةياور سلاو عاس تقو تقولا ناك دقل

 ةنس ىفودملا يليبشألا كلملادبع نب دمحم بيبطلا َّنأ ىكحُي لب ”-ًاضيأ- ةاحنلاو ءابدألا

 © اداتسإو انتم يِراَخّبْلا حيحص ظفحي ناك ه ٥

 نب رب وأ نيدلا ءالع ةمالعلا يفتحلا بهذملا مالعأ نم ناك دقف هقفلا يف اّمأو

 نب ركب يأ نب ىلع نيدلا ناهرب ققحملا ةمالعلاو  ه ۸۷ قوتملا ناَساَكلا دوُعْسَم

 20 .ه ٥۹۳ قوتملا ناَنْيِغْرَا ليلجلادبع

 ِفْوَعلا يِرْمّزلا يِشَرَّقلا يكم نب ليعامسإ ماَمإلا خيشلا ةيكلالا رابك ءاهقف نمو
 يِبْطْرُفْلا دشر نب دّمْحَأ نب دمحم ةمالعلا هيقفلاو "” ه 0/١ ةنس ىفوتملا يناَرَدْيَكْسِإلا

 © .ه ٥۹٥ ةنس قوتملا ديفحلاب ريهشلا

 وتلا يِبَحَّرلا يلع نب دمحم هيقفلاك ةعانج رصعلا اذه يف ةيِعِفاَّشلا رابك نم رهتشاو
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 00 .ه 9۷۹ ةنس

 )۳٠١(. مقر (15- ۱۲ /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِْفاَّشلا تاقبط

 )۳١١(. مقر ۱۳-٤ ١۱( /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط

 )۲٤۹(. مقر (۲۱۲-۲۱۳ /۱) يِرِذْنُملِل ةلقنلا تايفول ةلمكتلا (۳)

 . (۳۲۹/۲۱) يِبهّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس

 )٤١(. مقر (؟ 55- ۲٤٤ /۲) ءافولا يبأ نبال ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا

 )٥/ ٠١(. ناَعْمَّسلِل باسنألا .ةنيصح ةعلق امو «شاشلا ءارو ةدلب ىهو «ناساك ىلإ ةبسن :ناَساَكْلاَو

 )٤(. مقر (۱۳۷ )٤۲/ يِمَهَّذلِل مالسإلا خيرات (3)

 .(10) مقر (۱۲۲/۲۱) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس

 .(145) نوُخرَف نبال بهذملا جابيدلا

 .(31/1) مقر (151/5) يِكِبُّسلل ىربكلا ةيِعفاَّشلا تاقبط



 ... )ھت |يناّمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
klan aan kaka aera aaahااا الا ا ا  karakani 

 فوم ا يناهيلا يناَرْمعلا ملاس نب ريخلا يبأ نب ىبحي نَّمَْلا ميلقإب ةيِعِفاَشلا خيش ناكو

 ° .بلق رهظ نع” ه١۷٤ ةنس ىفوتملا يزاريشلل بذهملا ظفحي ه0 ٥۸ ةنس

 ©. ٥۸۳ قوتملا يّنَلا نب نايف نب رصن ةمالعلا ةلبانحلا ءاهقف رابك نمو

 ةنس ىودملا ِيناَهَبْضَألا يِمِيَتلا ليعامسإ ماقا وبأ ماَمإلا بتك ةديقعلا لاجم يفو

 ^ .ةجحملا نايب يف ةجحلا هباتك ه٥

 ةمالعلا هيف فّلأ نَم زربأ نم ناكو «هقفلا لوصأ يف جوضنلا ةمق نرقلا اذه ناك دقو

 يِزاَّرلا رمع نب دمحم نيدلا رخف ةمالعلاو ھ۳ ةنس فوتملا يملا يلع يبأ نب يلع

 © ه7 ةنس ىفوتملا

 ءاقبلا وبأ نيدلا بح عرابلا يوحنلا ةمالعلا ماَمإلا رصعلا ةاحن ريهاشم نمو

 ^ ه1 قوتملا يِرَيْكُعْلا نيسحلا نب هللادبع

 هتموظنم هد ١0 ةنس ىوتملا يريرتلا يلع نب مِساَقْلا دمحم وبأ غيلبلا ةمالعلا مظنو

 ^ .اهحرشو«بارعإلا ةحلم وحنلا يف ةريهشلا

 .(۴۷) مقر (507/10-451) يَِهَّذلِ ءالبتلا مالعأ ريس (۱)

 .(07) مقر (۳۲۸ - ۳۲۷ /۱) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط (؟)

 . (111/8) مقر (55 - 1۲ /۳) حِلْفُم نبال دشرألا دصقملا (۳)

 .(85- 8١/90 يبذل ءالبنلا مالعأ ريس (4)

 )٠٠١(. ةيِزوجللا مّيَق نبال ةيمالسإلا شويجلا عابتجا (5)

 .(۳۷۹) مقر (9/4-8 /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط ()

 .(535) مقر (58-515 /؟) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط (۷)

 )۱۳۷١(. مقر (۳۹- ۳۸ /۲) يِطوُيّسلل ةاعولا ةيغب (8)

 زوريفلل ةغللاو وحنلا ةمئأ مجارت يف ةخلبلا(۷۲۸) مقر (518- 597/5) توقال ءابدألا مجعم (4)

 .(۱۷۳ /1) يدابآ



 RE < ...(ه٤۷۴ت) يتاهكاّفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حزش يف ماهفألا ضاير

 ناهي نب يع وبا ب ريز _ه0۹۷ةنس قوتملا ناهس ملا دمحم نب دمحم هللادبع أ بتاكلا ريزولا فلأو ٠

 © .رصعلا كلذ ءابدأ ةيبلاغل خرؤي يذلا رصقلا ةديرخ

 قئارلا قئافلا ءاشنإلا ني ه 047 ةنس ىفونملا يلع نب ميحرلادبع ءابدألا مامإ بتكو

 ° دلج ةئم ىلع وبري ام باقرلا هل تعضخ يذلا

 ىوتملا ريِثألا نب دمحم نب يلع نسا وُبَأ رصعلا اذه يف نيخرؤملا ريهاشم نم ناكو

 يذلا ه579 ةنس ىوتملا يِروُباَسْبَتلا ليعامسإ نب رافغلادبع ةمالعلاو 2” ه1" ةنس

 ^ .اناسل مهحصفأو انايب نيخرؤملا نسحأ نِم ناك

 ه 1۳٤ ةنس ىو ا يِموُرْخَلا يِثَرَقلا يلع نب لئاضف يِيِفاَّشلا ثّدحملا لغتشاو

 (" .هتافو نيح ىلإ ةرهاقلا عماجب نيئذؤملا ةسائر ىلوو «هيف مدقتو تيقاوملا ملعب

 قوشما يومألا يليبشألا دمحم نب دّمْحَأ يرهاظلا هيقفلا ثّدحملا تابنلا ملعب رهتشاو

 °. رصعلا لهأ اهيف قاف ةفرعم شئاشحلاو تابنلاب هل تناكوه 1۳۷ ةنس

 سرادملا اهمهأو:ةريثك يهو رصغلا كلذ يف تعونت دق ميلعتلا لئاسو نإ مث

 .تالحّرلاو دجاسملاو

 هللا رمأب ءيشتسملا نب دَمْحَأ سابعا وبأ هللا نيدل رصانلا ىساّبَعلا ةفيلخلا ددج دقو

 افولأ اهيلإ لقنو ِداَدْعَبِب ةيماظنلا ةسردملا بتك ةبتكم ه ۵۸۹ ةنس يف ه 1۲١ ةنس ىفوتملا

 نب يلع نب نسحلا يلع وبأ نيدلا ماوق كلملا ماظن ريبكلا ريزولا أشنأو "”«ةنسحلا بتكلا نم

 .(۱۸۰) مقر ٤۳٤ - ۳٤۸( /۱۸) يذل ءالبنلا مالعأ ريس

 )۸۷١(. مقر (158- 1٦7 /۷) يكّبّسلل ىربكلا ةيعفاسلا تاقبط

 )۳۸١(. مقر 8١ - ۸١( /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط

 .(۸۷۹) مقر (۱۷۲ - ۱۷۱ /۷) يِكِبّسلل ىربكلا ةيعؤاّسلا تاقبط

 )۲۷٤۸(. مقر ٤٥٤( /۳) يِرِذْنُملِل ةلقنلا تايفول ةلمكتلا

 (۳۱۸ - ۳۱۷ )٤٩/ يرل مالسإلا خيرات ء(۱۱۳۸) مقر ۱٤۲١( /4) يِهَّذِلِل ظافحلا ةركذت

 .(50) مقر (0۸/۲۳) ييهذلل ءالبنلا مالعأ ريس ء(6٤) مقر

 .(5/17) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا



 ...(د٤٣۷ت) يناكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ي سمس يس يس يبس ص م سس م م م سمسم

 ىرخأو روُباَسْيزِي ىرخأو داَدْعَبِب ىربكلا ةسردملا ه4 ةنس لتُق يذلا ىلا قاَحْسِإ

 ١ ©” تالصلا ةبلطلا ىلع ٌردأو ملعلا يف بغرو«سوُلعب

 رهاط يبأل تناك دقف ؛ةصاخلا مهتابتكم يف ةريثكلا بتكلا ءانتقاب ءاملعلا ىنتعا دقو

 .ةريبك ةبتكم ه ١۷١ ةنس ىفوتملا يفلسلا ناَهَبْصضَأْلا دمحم نب دما

 يفلسلا ناك :كلذ دعب لاق مث ””.ايندلا يف اهلثم ملاعل عمتجا ام لق: يبهذلا لاق

 ءاهئارش يف هجرخي ناك لاملا نم هيلإ لصي ناك امو ءاهنم راثكتسالاو بتكلا عمجب ىرغُم

 دق نئازخلا يف بتكلا مظعم اودجو تام الف اهيف رظنلل غرفتي الو بتك نئازخ هدنع ناكو

 فلتف سأفلاب اهنوصلختسي اوناكف« ةيِرَدْنَكْسإلا ةوادنلءضعبب اهضعب قصتلاو تنفع

 ̂ .اهرثكأ

 .(01) مقر (40 - 45 /19) يِبمَّدلل ءالبنلا مالعأ ريس (1)

 بوغرم دلاخ روتكدلل يدق يِنَمْلادبع ظفاحلا« (17/؟1) يَِهَّدلِل ءالبتلا مالعأ ريس (؟)

(579-#). 

 . (۲۸/۲۱) يِبَمَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس (۳)



 ... (هال؟4تر يِنامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 0. خويشلا ةرثك يدق ينَعْلادبع ظفاحلا قزز

 :لاجّلا نوف

 © .ه١۸٥ ةنس قوتملا ءساّبَعلا وبأ دمحم نب دَمْحَأ روصنم يبأ نب دَّمْحَأ ١-

 ©. ٥۷١ ةنس ىفوتملا «ساّبَعلا وبأ «ئرقملا جرفلا نب دْعَس نب كرابملا نب دَمْنَأ -؟

 ©. ٥٦۳ ةنس ىفوتملاءرْكَب بأ « يِداَدْعَبْلا نسحلا نب نيسحلا نب برقا نب دما -۳

 ه۳ ةنس ىفوتملا يلاعملا وبأ يتاّرْشجاَبلا ةٌمينَح نب يَِمْلادبع نب دمنا -4
 °. ٥۷١ ةنس قوتملاهرهاط وبأ « يناَهَبْصَألا دّمْحَأ نب دمحم نب دَمْحَأ -5

 ٥٩۷ ةنس ىفوتملا يلع وبأ « يَِحّرلا نب هللا ةبه نب دمخ نب دمحم نب دنا -
 كل .ه041/4 ةنس قوتملاءبلاط وبأ ءيِمْخَّللا ءاجر نب ِمِلْسُم نب دَمْنَ ب

 ©. ه4٦٥ ةنس ىفوتملا«ءالعلا وبأءراَّطَعلا يناّدَمَها نسحلا نب دَمْحَأ نب نسحلا -۸

 © ٥۷١ ةنس ىفوتملا»بقانملا وبأ يِنْيَسُحْلا يديزلا ميهاربإ نب رمع نب ةرديح -9

 )١( .ظفاحلا خويش نم مهنأ هيدل تبث نم خيش ةئم نم رثكأ مهنم بوغرم دلاخ روتكدلا ركذ دقو )1١5(.

 )5( مقر (174/11) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس )57(.
 مقر (1؟١8/1) يبذل يبدا ظفاحلا خيرات نم هيلإ جاتحملا رصتخملا )415(.

 )4( يَِهَّذلِل ءالبنلا مالعأ ریس )٤۷۳ /۲۰( مقر )00 .

 )6( ةّطَقُت نبال دييقتلا )١54-154( مقر )۱۷١(.

 )5( مقر (۳۹ - ۵ /۲۱) يبذل ءالبنلا مالعأ ریس )1( .

 )۷( يبذل ءالبنلا مالعأ ريس )70/01١( مقر )757( .

 )۸( يِمَهَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس )۲۱/ ٩٩ -46( مقر )٤۳( .

 )9( مقر (499) يسافلل دييقتلا ليذ )977(.

 )٠١(تكملة ةَطْقُت نبال لاکإلا )1١7 /۳( مقر )58575(.



 .... (هال؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Rk eaeحج  

 ©. ۹4٩ ةنس ىفوتملا نسا وأ « يِراَضْنألا مئانغ نب اجن نب ميهاربإ نب يلع -۰

 ©0-ه0764 ةنس ىفوتملادَمْحَأ وبأ «ناَهَبْصَألا ىِشّرَقلا ءاجر نب دحاولادبع نيرمعم ١-

 © .هه 817 ةنس ىفوتملا«حتفلا وبأ ءىناَوُرْهَتلا رطم نب نايت نب رصن -7

 ©. ٥۹۸ ةنس ىفوتملاءماّقْلا وبأ « يِجَرْرَلا يِراَصْنَألا دوعس نب ىلع نب هللا ةبه - 1“

 © م٦٦٥ ةنس ىفوتملاءمساَقْلا وبأ «يِرَوَتْيِدْلا رادنب نب تباث نب ىيحي £

 ةئس ىفوتملا هما وبأ « يِداَدْغَبْلا يِروَتْيِدلا حتفلا يبأ نب باطخ نب يلع نب ىبحي -6

00 

 :ءاسنلا نمو

 .ه ۵۷۵ ةنس تتام «بتع مأ «ةينابهولا هللادبع تنب ينج ١- فز ,ew 8 رپ

 © . م١۷٥ ةنس تتام « ىناَورُهَتْلا تنب نسحلا نب دَمْحَأ تنب ةدخ -۲

 ©يرتإلا يِداَدْعَبْلا مث « يِرَوئْيِدلا جرفلا نب دَمَْأ رصن يأ ثدحملا تنب ةدهش -۳
 .ه81/5 ةنس تتام 0(

 .(۱۹۹) مقر 46-067 /۲۱) يخذل ءالبنلا مالعأ ريس

 )1١83(. مقر )٤۷۳ - ٤۷٤( يِطوُيشلل ظافحلا تاقبط

 )١11/8(. مقر (15- 57 /۳) حلم نبال دشرألا دصقملا

 .(۱۹۷) مقر (۳۹۲ - ۳۹۰ /۲۱) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس

 .(۳۲۲) مقر (005- هده /۲۰) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس

 .(1457) مقر (۳۹۱ /15) يِهّذلِل يِئنَُحلا ظفاحلا خيرات نم هيلإ جاتحملا رصتخملا

 .0/5) مقر )٤٥۳( ةَطْقُت نبال لايكإلا ةلمكت

 .007) مقر (001/7) يخذل ءالبنلا مالعأ ريس

 .(۳۷ )١/ يناَعْمَسلِل باسنألا .اهب طاخي يتلا يهو ءاهلمعو ربإلا عيب ىلإ ةبسن



 / ... (ه174ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 تتام«ميركلادبع مأءيِراَضُنَألا لهس نب دمحم نب ريبجلا دْعَس تنب ةَمِطاَف -4

 ه٠ ةنس

 راع مأ ©" ”يئاَياَقولا هللادبع نب يلع تنب ةَمِط ٥- تن ةّمطاَق ٠ ةنس تتام « اع مأ قاباق ولا هللادبع ٠ همها ©
 © م۳٦٥ ةنس تتام ءةَمْطاَق ىمستو « ةيِداَدْعَبْلا ةزاَّبلا ىلع نب دمحم تدب ةسيفن -

 )۳٤٤(. مقر (04 - 057 /۲۰) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس (۱)

 .(۲۰۹) مقر (517- ٤۱۲/۲۱ يهل ءالبنلا مالعأ ريس (7)

 .(511 /) يناَعْمَسلِل باسنألا .يتاَياَقولا :اهعيبي نمل لاقيو « ةعنقلا يهو ةياقولا ىلإ ةبسنلا هذه ()

 )٠١١١(. مقر (5 )٠١/ ١5 يبذل يِئَيَدلا ظفاحلا خيرات نم هيلإ جاتحملا رصتخملا (6)

 .0707 مقر ٤۸۹( /۲۰) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس (۵)



 . ...(ه1؟4ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير
 ك صصص سمس مس سيم مس م بج سو ا تس تس سس بج ا تس سس سا

 قلخلا هيلإ عمتجي ناكو ءاهلخد يتلا دالبلا نم ريثك يف يِنَغْلادبع ظفاحلا ثّدح دقل

 كلذ عنص اك« ظفاحلا سلاجم روضح ىلإ هذيمالت دشري خياشملا ضعب ناكو''””«ريثكلا

 ماَمإلا ءاج دق :هربنم ىلع وهو لاق ثيح ِةَفاَرَقلاِب [544ت]ظعاولا اَن نب يلع خيشلا

 متنأ اهدعبو «تارم ثالث هسلجم اورضحت نأ يهتشاف «ثيدحلا أرقي نأ ديري وهو« ظفاحلا

 أرقف ِةَفاَرَقلا عماجب ًارضاح تنكو موي لوأ سلجف ؛ةبغرلا مكل لصحيو «هنوفرعت
 نبا لاقف ءاريثك احرف هسلجمب سانلا حرفف ءأءزج أر قو هبلق رهظ نع اهديناسأب ثيداحألا

 ° .سلجم لوأ يف هديرأ تنك يذلا لصح دق :اجن

 © .نيريثك يِيِدْمْلا يِنَمْلا دبع ظفاحلا ذيمالت ناك اذهو

 :مهرهشأ نمو

 © ه4 ةنس وتلا ءساّيَعلا وبأ ءراجَّتلا نالس نب دَمْحَأ نب ةمالس نب دّمْحأ

 © ھ۸٩٩ ةنس ىفوتملا«ساّبَعلا وبأ « يدا ةمعن نبدأ نب مئادلا دبع نب دم 3

 ° 1٥۳ ةنس ىوتملا ءءادفلا وبأ « يِراَصْنَألا نح رلادبع نب دماح نب ليعامسإ

 © .ه53/6 ةنس وتلا ءرهاطلا وبأءىيِلْياَتلا دّمَْأ نب رفظ نب ليعامسإ

 0.ه551/ ةنس تامءرهاطلا وبأ « يِراَصضْنَألا يوقلادبع نب ليعامسإ

 .(7 7 /۲) بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 ١١(. /؟) بَّجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 .(171) بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَمْلادبع ظفاحلا

 . (111) مقر (١1١؟) حلقه نبال دشرألا دصقملا

 . (457- 974 /۲) ةَداَرَج يبأ نبال بلح خيرات يف بلطلا ةيغب

 .(505) مقر ٠١( /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِجِفاَّشلا تاقبط

 .(400) مقر ٤٦٥( - 455) يسافلل دييقتلا ليذ

 .(۹۰۸) مقر (558- 710 يبسافلل دييقتلا ليذ



 ... (هال؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 وبا« ين م نب يلع نب رفعج 7 ه7 ةنس تامءلضفلا وب« ٍناَرَدْنَكْسإلا هللا ةبه نب ىلع نب رفعج -5

 ©” ه 531 ةنس تام «ءاقبلا وبأ ىَقْشَمَّدلا دْعَس نب فسوي نب دلاخ -۷

 ©. 1۲٤ ةنس يفوت دمحم وبأ « يدم دَمْحَأ نب ميهاربإ نب نمحر لادبع -۸

 ٩.1٥٦ ةنس ىفوت دمحم وبأ « يرينا هللادبع نب يوقلادبع نب ميظعلادبع -۹

 ٠- م11۲ ةنس فوت دمحم وبأ «يواَّمْرلا هللادبع نب رداقلادبع . ©

 (”.ه115 ةنس تام دمحم وبأ « يراَصَْألا ناسح نب رْدَب نب يفاكلادبع ١-

 ھ۷۲٩ ةنس تام «یسیع وبأ « يرضِلا دمحم نب دحاولادبع نب هللادبع -7

 © ه7 4 ةنس تام «مرحملا وبأ « يِيِدْقُلا ةمعن نب رمع نب يكم - ۳

 0.ه73757 ةنس تام «مراكملا وبأ « يِداَدْعَبْلا كلام نب نامر نب شيعي - ٤

 ام جا وبا « يتسم اجل نب 5 °” ھ۸٤1 ةنس تام «ساجحلا وبأ « ىَقْشَمّدلا الخ ب فس وی -6

AOLس  

 .(0۸۸) مقر ٦۲١( -1۲۳ /۲) ِيهَّذلِل رابكلا ءارقلا ةفرعم

 )١145(. مقر )٤/ ۱٤٤۷( يِبَهَّذلِل ظافحلا ةركذت

 .(۷۸ /۲) حلقُم نبال دشرألا دصقملا

 .(1154) مقر ۱٤۳۹ - ۱٤۳۷( /5) يهل ظافحلا ةركذت (5)

 . (۱۱۱۷) مقر (۱۳۸۸ - ۱۳۸۷) يِبَهَّذلِل ظافحلا ةركذت )0(

 )٤٤٤/۲(. يِرِذْئُملل ةلقنلا تايفول ةلمكتلا :(4) مقر )٤٤/ ۲٤۷( يِبمَّذلِل مالسإلا خيرات (5)

 )١175(. مقر (4 ١ -9 /1) يسافلل دبيقتلا ليذ (۷)

 .(40/6) يِرْذُْملِل ةلقنلا تايفول ةلمكتلا«(4) مقر (117 - 45) يِهَذلِل مالسإلا خيرات (۸)

 )٠١١١(. مقر (115/7) حِلْفُم نبال دشرألا دصقملا )0(

 .(5) مقر (125- 161 /77) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس(١٠)



 -.. (ه174ت) يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير

 :ةتدبقع :اوأ

 ° .جهنملا يرثأ «ةديقعلا يفلس ظفاحلا

 بتكف هداقتعا بتكي نأ َرِمَأ ظفاحلا َّنِإ :لوقي انباحصأ ضعب تعمس :ءاّيّصلا لاق

 يتلا لئاسملا نم غرف ىتح اذك # يبنلا لوقل اذك لوقأو ءاذك ىلاعت هللا لوقل اذك لوقأ

 لوقو هللا لوقب لوقي ؟ اذه يف لوقأ شيا :لاق لماكلا كلملا اهيلع فقو ايلف ءاهيف هنوفلاخي

 © .هنع ىلخف هللا لوسر

 :لاق «ةعمجلا دعب ثيدحلا أرقي ينّْلادبع ظفاحلا ناك :[١11تآ ملا وبأ لاق

 :اولاقو «ةعلقلا ىلإ اودعصف «ةعامجو نيدلا ءايض بيطخملاو نيدلا يبحم يضاقلا عمتجاف

 هيلع اوذخأف «مهرظانف اسلجم هل اودقعف «هيبشتلاب لوقيو «سانلا لضأ دق اذه اهيلاول

 وه سيلو ناكم الو هللا ناك اهنمو «لوزنلا ةقيقح يفني اهيزنت ههزنأ ال :هلوق اهنم عضاوم
 تبثأ دقف ناك ام ىلع نكي مل اذإ :اولاقف «توصلاو فرحلا ةلأسم اهنمو «ناك ام ىلع مويلا

 توصلاو فرحلا امأو «لاقتنالا هيلع تزوج دقف لوزتلا ةقيقح نع ههزنت مل اذإو «ناكملا هل

 «تاوصألا تعفتراو - قول ريغ ينعي - هللا مالك هنإ :لاق انإو «كمامإ نع حصي ملف

 َرَمَأَف معن :لاق «قحلا ىلع تنأو ةلالض ىلع ءالؤه لك :شُغّْرُب مراصلا ةعلقلا يلاو لاقف
 ° هرينم رسكب

 باتكلا صوصن نم لعج دقف « ةديقعلا يف فيلأتلا يف فلسلا جهنم ىلع راس دقو

 ءاهديناسأب صوصنلل درس وهام اهنمف ؛مومذملا مالكلل ابناجم « هيلإ ف ده ًارادم ةنسلاو

 يف داصتقإلا باتك ايانث ْنِم رثكأ انل حضتت هتديقع نأ الإ ديحوتلا باتك يف لاخلا وه امك

 )١49(. بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَعْلادبع ظفاحلا (۱)

 .(451/5؟) يِبَهَّذِل مالسإلا خيرات (1)
 .(457/؟1) يِبَهَّذلِل ءالبتلا مالعأ ريس 0



 ش ... (ه1؟4ت) ِيِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 ىلع درلا نمضتيو « فلسلا ةديقع يه يتلا هتديقع هب ررقي بولسأب هلأ ثيح « داقتعإلا
 لوقيف « ةمألا فلس لاوقأو « ةنسلاو باتكلا صوصن ىلإ لوقي ام لك يف ادنتسم « موصخلا

 1 : هلوأ يف

 عيزلا نم كايإو انذاعأو «لمعلاو ةينلاو لوقلا ْنِم هللا هيضري امل كايإو هللا انقفو ملعإ

 مهلاوقأ تقفتا «ةمألا ءاملعو « ةمئألا ةداسو « فلخلا رايخو فلسلا حلاص نأ « للزلاو

 ءريصب عيمس«مويق يح « دمص درف دحأ هنأو « كك هللاب نايإلا ىلع مهئارآ تقباطتو

 فوصوم ك هنأ و« ليثمالو « لد ع الو ءريظن الو هيبشالو «ريزو الو هل كيرشال

 وفل نِ اَ هيدي نب نم لاي يامال # :يذلا زيزعلا هباتك اهب قطن يتلا ةميدقلا هتافصب
 اک
 ديس دمحم «هقلخ نم هتريخو « هيبن نع لقنلا اهب حصو« [۲٤:تلصف ]€ دی لكَ نم لر

 نع حصو « هباتك يف هناحبس هللا لاق اهب اونمآف« الاقم لئاقل الو « الا دحلمل عدي ملو ... رشبلا

 . ليطعتلا ىلإ يدؤي ليوأت وأ « ةيلثم وأ ةهبشوأ ةيفيكل ضرعتريغ نم در اك هوّرَمأو « هيبن

 كلذب اوزاحف ةَيِدَّرلا ةعدبلا ىلإ اهودعتي مو « ةيضرملا ةقيرطلاو «ةيدمحملا ةنسلا مهتعسوو

 ̂ . ةيلعلا ةلزنملاو « ةينسلا ةبترلا

 هةنسلاو باتكلا نم اهتلدأ داريإب تافصلا يف لوقلا ليصفت يف كلذ دعب عرش مث

 ةلأسملا هذه يفو :|مهتلدأ دارإ دعب لاق يذلا«ءاوتسإلاو ولعلا يتفص لثم «ةمألا فلس لاوقأو

 هذه دعب ولعلا ةهج يف هللا نوكي نأ ركنمو « باتكلا اهركذب لوطي ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ

 © . هللا لوسر ةنسل ركنم « هللا باتكل فلاخ « ثيداحألاو تايآلا

 .(١٠8-1الال ) يسدقملا ينغلا دبعل داقتعإلا يف داصتقإلا 220

 .(45) يسدقملا ينغلا دبعل داقتعإلا يف داصتقإلا قفز



 ... (ه؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يف تلاقف ؟ هللا نيأ : 4# اهأس ىتلا ةيراحلا ثيدح ىلع ًابقعم -هللا هحر- لاقو

 نيأ :لاقي نأ زوجي ال هنإ :لوقي نم ًاليبس لضأو القع فخساو ٌدلهج لهجأ ْنَمو:ءامسلا

 ° ؟هللا نيأ : هلوقب ةعيرشلا بحاص حيرصت دعب «هللا

 باتكلا صنب ةتباث ةفص هذهف : هجولا ةفص تابثإل ةلدألا نم هدروأ ام ىلع ابقعم لاقو

 حضاوب ةتباثلا تافصلا رئاسك « ميلستلاو « اهب رارقإلا بجيف نيمألا قداصلا ربخو

 20 تالالدلا

 : لاق ثيح ليوأتلا زاوج ىفنو «ةلدألاب تبئأف ءهسفن لاونملا ىلع راس لوزنلا ةفص ينو

 بجيف « ايندلا ءاسلا ىلإ ةليل لك لزني كك هللا نأب « راثآلا تحصو « رابخألا ترتاوتو

 الو « ليثمت الو « فييكت ريغ نم هرارماو« هيلع ضارتعإلا كرتو« هل ميلستلاو هب ناهيولا

 الو « ةمحرلا الو «ةردقلا لوزن ىلع هلمح حصي الو .... لوزنلا ةقيقح يفنب هيزنت الو «ليوأت

 ̂ . كلملا لوزن

 «ليطعتلاو هيبشتلا نم ريذحتلاب نورقم تابثإ « تافص نم هدروأ ام ةيقب يف اذكهو

 . نوحفاني هنعو « نولوقي هب يذلا فلسلا بهذم وه اذهو

 )١( ىسدقملا ينغلا دبعل داقتعإلا يف داصتقإلا )85(.

 يسدقملا ينغلا دبعل داقتعإلا يف داصتقإلا (؟) )۹۸(.

 )۳( يسدقملا ينغلا دبعل داقتعإلا يف داصتقإلا )1١1-1٠١(.



 a رح 1 ... (كا*4ت) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 [؟١5ت]لبنح نب دّمْحأ ماَمإلا بهذم ىلع هقفت« يلبنح يبقا يِنَمْلادبع ظفاحلا
 02 .اهتشقانمو مهتلدأو ءالعلا بهاذمبو «هبهذمب اع وهو تلک

 س روح كل عرس لال

 مقر (۱۳۷۲ /4) يِبَهَّذِلِل ظافحلا ةركذت ء(۷۷۸) مقر (۱۸/۲) يردن ةلقنلا تايفول ةلمكتلا (1)

 .(115/5) يسافلل دييقتلا ليذ (/7۷9)

 .(1- ٥ /۲) بَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا (؟5)



 ٠ (ه1؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير ...

 :هتئاقث :ًالوأ

 مولعلا عاونأ يف هتايورم نوكت نأ ىلع ًاصيرح ناكو ءاريثك الع ظفاحلا لّصح دقل

 دقف ؛مولعلا نِم ةددعتم عاونأ يف ظفاحلا كراشو ءاهفاصوأ رياغتو اهعاونأ فالتخا ىلع

 ةريسلاو ةديقعلا يف ةفنصم بتك هلو ؛هلوصأو هقفلاو ةغللاو ريسفتلاب ةنسح ةفرعم هل تناك

 ةياور يف ةراهمو زيمتو ةعارب هلو «ثيدحلا ةيارد يف ةيوق ةفرعمو ميظع دهج هلو «قئاقرلاو

 نم فلسلا فالتخا لقوة يبنلا نع روثأملاب هكسمت ظحالي ريسفتلا يفف

 ضعب لوزن ببس ةباحصلا ضعب نع لَقَتَو «تايآلا ضعب ريسفت يف نيعباتلاو ةباحصلا
 ضعب راكنإو «هيف تايآلا ضعب لوزن ةباحصلا ضعب ةمجرت يف لقن هنأ اك «تايآلا

 .نآرقلا لئاضفو روثأملاب ريسفتلا بتك ضعب ظفاحلا تايورم نمو «كلذ نيرسفملا

 ثحابمو ءاهظافلأ بيرغب ٌةفرعمو ءًافرصو ًاوحن ةيبَرعْلا ةغللا دعاوقب ماملإ هل نأ امك

 ىنعملا لصأ نآرقلا تالك ضعب يف ظفاحلا نيبو ءامهوحنو ةيانكلاو ةغلابملاك ةغالبلا مولع

 .ةيبّرعْلا ةغللا يف

 يظعولا بناجلا يف كراش دقو« ةددعتم بتك ةريسلاو ةديقعلا يف ظفاحللو

 طابنتسالا قرطب ةفرعم هل َّنأ (ك«خيراتلاب ةفرعم هل تناك اك «ةددعتم بتكب يداشرإلا

 ^ ةلدألا بيترتو

 .(۱۸۳ - ۱۸۰) بوغرم دلاخ روتکدلل ينْلادبع ظفاحلا (۱)



 ... (هال؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
emi]ي  

 وه يبقا ينّلادبع نإ:ليق ىتح «هرصع ةمئأ نم ًامامإ يملا ينَعلادبع ناك دقل

 © .يبهذلا ظفاحلا كلذ ركذ دقو ةسداسلا ةئملا دّدجم

 ةنس يفوت هنأ ظفاحلل ةبسنلاب فصولا اذه ديؤيو :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 «ةئملا سأر ىلع نيدلا ديدجتل ٍبَّضّنُيو ْتَعْبُي - ءاملعلا نم ريثك دنع - ددجملاو ه ٠

 رهاظ نكلو :كلذ دعب لاق مث «ةئملا سأر نم ًابيرق تومي مث يح وهو ةئملا يضقنتو
 الإ ( ”ثعب ال ذخأ ةثملا سأر ىلع هتومو ءادّدجم ْثَعْبُي ةئلا سأر ىلع هنأ ديفي "”ثيدحلا

 ىلع - هّدجملا نإ مث «هتمهم لامكإ دعب نوكي هنم ًابيرق وأ اهسأر ىلع هتوم نأ :لاقُي نأ

 ديفت ( ْنَم ) َّنأل نرق لك يف ًادحاو ًادرف نوكي نأ هنم مزلي ال - ءاملعلا نم ةعامج رايتخا
 «يملعلا بناجلا نم ثيدحلا ةياور يددجم نم يِنَعْلادبع ظفاحلا دع نكمي هيلعو «مومعلا

 هللاو .اذكهو «يداهجلا بناجلا يف نيدّدجملا نم - الثم - [584ت]1نيدلا حالص دعو
 ¢( .ملعأ

 ۲٠۳(. /۱۶) يِبهَّذلل ءالبنلا مالعأ ريس

 ثيدحلا (©74/2) يناَرَبَّطلل طسوألا مجعملا «(4741) ثيدسحلا )1١4/5( داد يبأ ننس

 )۸٥۹۲(. ثيدحلا (051/5) مکاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسمل 670

 . (17/1) يوانملل ريدقلا ضيف

 .(17/4) بوغرم دلاخ روتكدلل ىِنَعْلا دبع ظفاحلا



 ... (ه1؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ج 7 سوط بو يمس هبوب سل ا سس ب 7اس ساس ب سس سس سس سا

 دعب نكي مل :[11ت]يِدنِكْلا نسحلا نب ديز نميلا وبأ نيدلا جات لاق ١-

 لثم ينَمْلادبع ظفاحلا َرَي ل: -ًاضيأ- لاقو « يِيِدْقَما ينَمْلادبع ظفاحلا لثم يِنْطُقَراّدلا

 © هسفن

 بتكو لاقف ظفاملا نع نيدلا قفوم ماَمإلا يلاخ تلأس : ييِدَمْلا ءاّيَّضلا لاق -۲

 «ليلقلا الإ هيلإ ينقبس الإ ريخ ىلإ قبتسن انكامو «ملعلا بلط يفوءابصلا يف يقيفر ناك :هطخب

 «ملعلا ٌقْرُرَو هيلع مهمايقو «هل مهتوادعو ةعدبلا لهأ ىذأب هتالتباب هتليضف هللا لّمكو

 © .هكللظ اهرشنو ءاهتياور يف هضرغ غتبي ىتح رمعُي مل هنإ الإ «ةريثكلا بتكلا ليصحتو
 هل هركذ الإ ثيدح نع هلأسي دحأ داكي ال ظفاحلا انخيش ناك :-ًاضيأ- لاقو -۳

 «ينالفلا نالف نب نالف وه :لاق الإ لجر نع لأسُي الو «همقس وأ هتحص ركذو «هتّيبو

 © .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ يدا يِنَعْلادبع ظفاحلا ناك :لوقأ انأو «هبسن ركذيو

 يف ةنسح فيناصت فّنصو «ريثكلاب ثَّدح :[147تآ]راجّنلا نب هللادبع وبأ لاق - ٤

 ًافراع «ثيدحلا نونف عيمجب ايق «ديوجتلاو ناقتإلا لهأ نم ظفحلا ريزغ ناكو «ثيدحلا

 هلكشو «هبيرغو «هخوسنمو «هخسانو «همیقسو .هحيحصو «هللعو ؛هلوصأو «هنيناوقب

 ًاكسمتم ًاعرو «ةدابعلا ريثك ناكو «مهحلاوحأ ةفرعمو «هتاور ءاسأ طبضو «هيناعمو «ههقفو

 °“ .فلسلا نوناق ىلع ةنسلاب

 ؛(4) مقر )٤۲/ ٤٤١( يمد مالسإلا خيرات «(1117) مقر ۱۳۷١( /6) يِهَّذِل ظافحلا ةركذت (1)
 )۲٠۵(. مقر ٤٤٩( /۲۱) يِبَهَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس

 مالعأ ريس )٤۲/ ٤٤۹(« يَِمَّذلِل مالسإلا خيرات ١١( /۲) بَجَر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا (5)
 .(4 07 /71) يذل ءالبنلا

 . (۷ - 1/۲) بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ()

 مالسإلا خيرات «(1707/7 /4) يِبَهَّذلِل ظافحلا ةركذت ء(٩ /7 ) بَجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا (4)

 .(444/45) يدلل



 ... (ه٤۷۴ت) يِنايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لك يلصي ءادباع ًادهاز ًاعرو يِنَغْلادبع ناك :[10 ت]يِزْوَجْلا نب طبسلا لاق -

 اداوج اميرك ناكو «ةنسلا ةماع موصيو «ليللا موقيو هدّمحأ ماَمإلا دروك ةعكر ةئم ثالث موي

 رثؤيو «هبوث عقري ناكو «دحأ هاري ال ثيح ماتيألاو لمارألا ىلع قدصتيو ءائيش رخدي ال

 ملع يف هنامز دحوأ ناكو «ءاكبلاو ةعلاطملا ةرثك نم هرصب فعض دق ناكو «ديدجلا نمثب

 ^ :ظفحلاو ثيدحلا

 )١( ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )۱۳/ ۳۹(.



 ...(ه٤۷۴ت ) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Taunus بس اصل ع م يمس جس يحسب

 ءازجأ هتافلؤم رثكأو ءدوقفم اهنم ريثكو «ثيدحلا يف اهبلاغو «ةريثك ظفاحلا تافلؤم

 © . ليلقلا الإ اهنم عبطي ملو هيثيدح
 °": تافلؤملا كلت نمف

 .ءزج ةئم تاياكحلاو ثيداحألا ١-

 7١[. :ت]ىِِفاَشلا داقتعا

 .36 يبنلا اهب مسقأ يتلا ماسقألا

 هلو « ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيملع ةلاسر نمض ققح دقو .ءاعدلا يف بيغرتلا

 ةعماجلاب تاطوطخملا مسقب ظوفحم «ةيرهاظلاب اهلصأ نع ةروصم ةخسن
 . ةعومجم نمض (7711) و(۲۳۱۲ ) مقرب ةيمالسإلا

 ةعماجلا ةبتكمب ءازجأ ةدع هنم دجوي .متي مل ماكحألا يف ريغصلا عماجلا

 . قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف اهلصأو «(058)و « (7754) مقرب ةيمالسإلا

 .نيدلح ظافلألا ةلكشم قيقح

 .ءزج روبقلا ركذ

 .ءزج ءايرلا مذ

 .ءزج ةَبيِخْلا مذ

 .ءزج جحا لئاضف ٠١-

 .ءزج ةقدصلا لضف ١-

 .بجر لضف -۲

 )١( بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَعْلادبع ظفاحلا )515(.

 -18/7) بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ٤٤٦ - ٤٤١(« /۲۱) يِمَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس (5)
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 ... (ها74تر يئابكاَفْلا اكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ض

 اهقرو ةيرهاظلا يف اهلصأ نع ناتروصم ناتخسن هنم دجوي.ءزج ناضمر لضف - 1

 . عومجم نمض (085:4/) ةيمالسإلا ةعماجلاب

 .ءزج ةجحلا يذ رشع لضف ٠ ١4-

 .دنسب نيعبرألا باتك -65

 .ءازجأ ةعبس تاياكحلا باتك

 .دلجم ةضورلا باتك

 .هضيبي مل ءزج يتثم وحن «نئسلا يف دارملا ةيابخ باتك

 .نآزج دمحأ ماَمإلا ةنحم

 وهف «نيحيحصلا ثيداحأ ىلع لمتشم «حاحصلا ثيداحألا نويع يف حابصملا

 ءازجأ ضعب هنم دجوي .اءزج نيعبرأو ةيناث يف «هديناسأب هيلع جرختسم
 . ةيمالسإلا ةعماجلاب تاطوطخملا مسق يف ةروصم

 .ءزج ب يبنلا ةافو

 بتكلا كلت نم -ىلاعت هللا هظفح - بوغرم دلاخ روتكدلا ركذ دقو «كلذ ريغ ىلإ

 °. سیفن مالكب اهنم باتك لك ىلع ملكتو ءًاباتک (15)

 تس يور تح عرس ال

 .(؟517) بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَعْلادبع ظفاحلا (1)



 ...(ها/؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةنس لوألا عيبر يف هتل# يدلاو ضرم :لاق ىسوم ابأ ظفاحلا تعمس : ءاّيّضلا لاق

 ًاريثك تنكو موي رشع ةتس ةدم هب دتشاو «مايقلاو مالكلا نم هعنم ًاديدش ًاضرم ه٠

 الف «كلذ ىلع ديزي ال-ىلاعت -هللا ةمحر يهتشأ ءةنحلا يهتشأ :لوقيف ؟يهتشت ام :هلأسأ ام

 مامحلا ني راح ءاهب ةركب موي لك يتأي نم ثعبأ يتداع ناكو هيلإ تعج نينثالا موي ناك
 تقو هتأضوف «ءوضولا ديري هنأ تفرعف هدي َّدم ةداعلا ىلع ءاملاب انج الف هفارطأ لسغي

 انعم لصو ةعامجلاب تيلصف تمقف ءففخو انب لصف مق هللادبع اي :لاق مث ءرجفلا ةالص

 دنع ارقا :يل لاقف «ةلبقلا لبقتسا دقو هسأر دنع تسلجف تكج سانلا فرصنا الف ءًاسلاج

 هبرشت هانلمع دق ءاود انهه :تلقف نّمؤأ انأو هللا اوعدي لعجف ءاهتأرقف سي ةروس يمأر

 هللا هجو ىلإ رظنلا يهتشأ :لاق ؟ًائيش يهتشت ام :تلقف «توملا الإ يقب ام يب اي :لاقف

 تزجأ دقو كتوخإ نعو ضار كنع انأ هللاو ىب :لاق ؟ضار ينع تنأ ام :تلقف «ىلاعت

 .ميهاربإ كتخأ نبالو كتوخإلو كل

 يذلا ملعلا اذه اوعيضت ال هتوم دنع بأ يناصوأ :لوقي ىسوم ابأ تعمسو :لاق

 دحأل الو «ءيش دحأ ىلع يلام :لاق ؟ءيشب يصوت ام :تلقف - ثيدحلا ينعي - هيلع انبعت

 ءهتعاط ىلع ةظفاحملاو هللا ىوقتب كيصوأ «ينُب اي :لاق «ةيصوب ينيصوت :تلق «ءيش يلع

 اذه ام :لاقو هينيع حتفف .نوثدحتي اولعجو «مهيلع درف هيلع اوملسف هنودوعي ةعامج ءاجف

 كرحيو هللا ركذي لعجف اوماق مث ءاهولاقف هللا الإ هلإ ال :اولوق ىلاعت هللا اوركذا ؟ثيدحلا

 :لاقف ؟يديس اي ينفرعت ام :هل لاقو «هيلع مّلسف لجر لخدف «هينيعب ريشيو هركذب هيتفش
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 نينثالا موي كلذو هحور تجرح دقو تعجرف دجسم لا بناج نم اباتك هلوانأل تمقف «ىلب

 .ه١٠7 ةنس نم لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا

 ال ام ءارمألاو ةمئألا نم ريثك قلخ دغلا نم عمتجاو «دجسملا يف ءاثالثلا ةليل يقبو

 يف قوزرم نب ورمع يأ خيشلا ربق لباقم َةَفاَرَقلاِب ءاثالثلا موي هانفدو كك هللا الإ مهيصحي



 ... (ه٤۷۴ت ) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 tn ت سس( و عت هش ششي يدا

 ؛ىصحلا لبي نأ ىلإ هيف يكبيو «ناكملا كلذ روزي ناك هنأ معنملادبع همداخ يل ركذ ناكم

 °. دمحم انيبنب هقحأو هنع يضرو هلا ناكملا اذه ىلإ حاتري يبلق :لوقيو

 س N يح عروس ااا

 )١( بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا )۲۸/۲ -۲۹(.



 ...(ه٤٣۷ت ) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
O POCO OD OOOO OOOO OOOO OOOO ONتس ل “ | 

 يناهكافلا نيدلا جات

 - : ٌتحابم ةعست هيفو

 .هدلومو هبقلو هتينكو هبسنو هما :لوألا ثحبملا ©
  .ملعلل هبلطو هتأشن :عناثلا ثحبللا ©

 . هيف شاع يذلا رصعلا :ثلاثلا ثحبملا ©

 .هخويش :عيارلا ثحبملا ©

 .هذيمالت :سماخلا ثحبمللا ©

 .يهقفلا هبهذمو هتديقع :سداسلا ثحبملا ©

 .هيلع ءاملعلا ءانثو ةيملعلا هتناكم :عياسلا ثحبملا ©

 .هتافنصم :نماثلا ثحبملا ©

 .هتافو :حساتلا ثحبملا ©.

DAT TLتهل  



 / ..:(21؟ت) يناهكأّقلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
En reee ee eee Jl 

 © . يردنگشلا يِمْخّللا ةقدص نب ملاس نب يلع نْميلا يأ نب رمع :وه

 ديز نب ددا نب ةّرم نب ثراحلا نب يدع نب كام وهو «مل ىلإ ةبسن : يِمْخَّللا و
 © ناطحق نب برعي نب بجي نب

 يِمْخَّللا ةقدص نب ملاس نب ّيلع نب رمع وه :لاقف [75ت]يِرّرَلا نبا دازو

 روهشملا« ”نيّدلا جات :هبقلو ^ ءصفح وبأ "” «يناَهِكاَقْلا نباب فورعملا يِدْيسَألا

 . ةيِرّدْنَكْسإلا هدلبو " .ليلق وهو ءيِهِكاَقْلا وأ « يناَهِكاَمْلا نبا وأ  يناهكاَمْلاب

 يِطوُيْسلل ةاعولا ةيغب (709/4) رجح نبال ةنماكلا رردلا ((183) َنوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا 0(

 )٥/ ١١۷(. يلك رزلل مالعألا )۷٠۷(« مقر 7١( 4) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش ء(۲۲۱/۲)

 ١۳١(. /۳) يِرَرَخلا نبال باسنألا بيذهت يف بابّللا (۲)

 .(۸۸۸) مقر ٠١( 4 /۳) ير لا نبال نامزلا ثداوح خيرات (۳)

 ةيغب ((518) مقر (154 /5) رجح نبال ةنماكلا ررّدلا «(187) نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا ()

 )۷٠۷( مقر 3١( 5) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش ؛(1844١) مقر 755١( /؟) يِطوُيّسلل ةاعولا

 ١158/1(. 5) رشک نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 رونلا ةرجش ء(١٩ /7) دالا نبال بهذلا تارذش )١1947(« مقر(7 57 /۲) يمافلت دييقتلا ليذ

 رجح نبال ةنماكلا رردلا :(5944 /۲) يِدْفَّضللرصعلا نايعأ:(1709/) مقر (؟ ١ 5) فولخمل ةيكزلا

 .(158/1 5) ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )٤۱۸( مقر (؟56 4 /۳)

 مجعم ((414) مقر (194 /۳) رجح نبال ةنماكلا ررّدلا )۱۸١(« َنوُحْرَق نبال بهذملا جاييدلا ١

 ةرجش ء(۲۱۷ /0) ٍيلِكْرَّرلِل مالعألا «(594 /۲) يِدفَّصلل رصعلا نايعأ «(۱۲۷) يبهذلا يثدحم

 )۷١۷(. مقر (؟١ 5) فولخمل ةيكزلا رونلا

 يسافلل دييقتلا ليذ «(2318/15) ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :(554 /۲) يِدَقَّصلل رصعلا نايعأ

 يجاحل نونظلا فشك ء(۷٠۷) مقر )۲١١( فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش )١547(: مقر (؟807/؟)

 .(۱۷۸ )١/ باطحلل ليلحجلا بهاوم ۸٤١(« /1) ةفيلخ

 لين )۱۸١٤(« مقر (577/؟) يِطويَسلل ةاعولا ةيغب «(945/3) داّرِعْلا نبال بهذلا تارذش

 .001/4) يناَكْوَّشلل راطوألا



 ... (ه174ت) يِناَبكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 فه ٦٥٤ ةنس ةيِرَدْنَكْسإلاِب ناك هدلوم نأ ىلع فلؤملا ةمجرت رداصم تقفتا :هدلوم
 © .برقألا وه لوألاوءه 107 :ليقو :لاقف «هتدالو ةنس يف رحآ ًالوق نوُحْرَف نبا دازو

DROس  

 کک

 ٤١(. /4) يناَعْمَّسِل باسنألا .اهعيبو ةهكافلا ىلإ ةبسنلا هذه :يِهِكاَقلا

 نبا لاق ثيح «هتدالو خيراتب هسفن فلولا ربخأ دقو ءلوألا خيراتلا ركذ هل مجرت نَم لك نأل )١(

 ثداوح خيرات .ةيِرّدْنَكْسِإلاب ه10 ٤ ةنس يف :لاقف هدلوم نع نيدلا ملع خيشلا هلأس :يرَّرَجْلا

 .(۸۸۸) مقر ۷٠١( /۳) نامزلا



 ...(ه055ت)ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضابر
creeks 

 | سس

 نباك هرصاع نمت ىتح ةلصفم ةروصب ةيملعلا هتأشن نيبت ةقيقد ةمجرت ىلع رثعأ مل ٠

 ةطشن ةّيملع ةضهن اهيف تماق يتلاو رصم يف شاع هلأ الإ «ريثك نباو ءيَِهَّذلاو ءيرزجلا
 هب موقت ام عم نيطالّسلاو «كولملا اهأشنأ يتّلاو « ةّصاخلاو ةماعلا سرادملا ترشتنا ثيح

 .راصتخاب ملعلل هبلط نع ركذ ام دروأسو «” ةّيعرشلا مولعلا سيردت نم دجاسملا

 ه ۵٦٤ ةنس يف :لاقف هدلوم نع نيدلا ُمَلَع خيشلا هلأس :يرزجلا نبا لاق

 ىلع ءءافشلا باتكو «يذمرتلا باتك عمس هّنأو «ججح ثالث مح هل ركذو « ةيرّدْنَكْسإلاب

 لا نبا سورد رضحو ءرمسألا نيكملا ىلع نآرقلا أرقو «[417/ت1َناَكْرَط نبا انخيش

 © .هدلب ىلإ داع مث نينس رصمب ماقأو

 بهذم ىلع هقفلاب لغتشاو «ثيدحلا عمسو :[٤۷۷ت]ريثك نبالاقو

 مدقء ةقّرفتم ءايشأ يف تافنصم هلو «هريغو «وحتلا ةفرعمب مدقتو «عربو [79١ت]كِلاَم

 ني حو «هيلع انعمسو «ةداعّسلا راذ يف هلزنأف «يئانخألا مايأ يف ها/١ ةنس يف قش

 © .هدالب ىلإ عجرو قيرّطلا يف هيلع عمسو «ذئماع قّْشَمِ

 زيزعلادبع نب هللادبع نب دمحم هللادبع يبأ ىلع تاءارقلاب نآرقلا أرق :نوُحّرَ نبا لاق

 ياو« [3۸4۷ ت ]ناز نب دمحم هللادبع يبأ نم عمسو «هنم عمسو «[1۸۰ ت]ینوُراَلا

 يف اننفتم الضاف ا هيقف ناكو ءامهريغ نم عمسو ء[٠۷ ٤ت ]1 يناّرَعْلا دّمخَأ نب يلع نسحلا

 «نينملا نيدلا ني رفاو ظح ىلع ناكو«بدألاو ةيِبَرَعْلاو ءلوصألاو «هقفلاو «ثيدحلا

 ءايلوألا نم ةعامج بحص «قالخألا نسح «حلاصلا فلشلا عابتاو «ميظعلا حالّصلاو

 0 .مهبادآب بدأتو مهقالخأب قلتو

 .07 50-81 5) ديزلا ديفم روتكدلل يكولمملا رصعلا يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم 20

 .(884) مقر 7١8 /۳) يِرّرُجلا نبال نامزلا ثداوح خيرات (؟)

 .(158 2/1١ 5) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (۳)

 .(5857) َنوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا (4)



 ... (ها؟4تر يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 دَمْحَأ ساّنعلا يبأوءلاَّط رق نی هللادبع يبأ لع ذملتت ٍناَهَكاَمْلا :فولخ نب لمح لاقو ْ

 نب ردَجلاو YY» ٠ت]ديعلا قيد نباو « [۳۸٦ت]ربلا نباوء[585تآ] ٍفاَرَقلا

 ©).مهريغو [7ت]ةعامج

 )١( فولخمل ةيكزلا روئلا ةرجش )5١6-19٠١5(.



 ... (ه7؟4ت) يناَيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
eee Î6  

 هتفسلفو هتيصخش نيوكت يف ريبكلا رثألا ناسنإلا هيف شيعي يذلا نامّزلل َّنِإ

 رصعلا ىلع ةعيرس ولو ةرظن ءاقلإ نم دب ال ناك اذهو «ههاجتاو هجهنمو «ةايحلل هترظنو

 نرقلا لّوأو عباّسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا وهو هلاك ييناَهِكاَفْلا فلولا هيف شاع يذأا

 ةّيسايسلا ةلاح لا نم ةّيخيراتلا ةبقحلا كلت ثادحأو ملاعم ٌمهأ ىلع فوقولل « نماّنلا

 .ةيملعلاو ةيعاتجالاو

 :ةبسايسلا ةلاحلا - أ

 «ةيمالسإلا ةّمألاب تّرم يتلا روصعلا دشأ نم ِهّنأب يناَهِكاَقْلا رصع فصو نكمي

 نرقلا علطم يفف «لكك ةّمألا ةايح يف رثألا غلبأ اهل «ةبيهر ثادحأ نِ اهيف جومي ام ببسب

 نيدلا حالص هررح امدعب «سدقملا تيب ىلع ءاليتسالا فدهب «ريثك قلخ ةجنرفلا تعمج

 , 27ه ۵۸۳ :ةنس نيج ةكرعم يف مهيلع رصتتا [نيح «ىراصتلا يديأ نِم يوُيألا

 ةكرعم اهنيب نيو «ةيراض كراعم عوقو ىلإ ى ام ءنيمِلْسُملا دالب نم ريثك ىلع اوراغأف
 ("”.ةجنرفلل دالبلا ني ءزج عاطقإ ريظن «نيقيرفلا نيب ةندهاو حلّصلاب تهتنا يّتلاو « قشم

  îم ي .٠  5 5 5 52ر 5 .
 ناخزيكج مهكلم ةدايقب «ةيجمه لا راثتلا تاراغب يلتبا دقف يمالسإلا قرشملا اّمأ

 .ةيمالسإ ًانادلُي ٌمضو ءهتكلم عّسو يذْلا 60

 يف ةفيلخلا ناك دقو «ةيمالسإلا ةفالخلا ةمصاع داعب وحن مشاغلا هشيجب ردحنا ث

 دقاحل ا ّيضفارلا َيِمَقْلَعلا نبا هريزو ناكو ء[١٦ ٦ ت] يدادغبلا هللاب مصعتسملا تقولا كلذ

 ىدارآ ام هل مت ىتح مهلسارو ةفالخلا طاقسإ يف مهعمطأو «راّلا دعاس يذّلاو «[15ت1

 ةنس داَدْعَبي تطقسف راّتَتلا نم فلأ يتئم يف ِداَدْعَبب ىلع [177؟ت]وكالوه فحز ثيح

 ^. فلأ يفلأ وحن ىلتقلا ددع غلبو ءًاموي نيعبرأ نم ًاوحن اهيف لتقلا رمتساو ءه1

 )١( يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا « 75 /17) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )5/ ۴١(.

 رێک نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟) )۱۳/ ۳۷(.

 .(173/”8)ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (۳)

 ۲٠١- ۲١۲(. /۱۳) رشک نبال ةياهنلاو ةيادبلا (6)



 ... (ه174ت) يناَيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ٩ :[198ت]نيون اغبتك ةدايقب امهوح امو قّْشَمِد اولتجاف « ماَّشلا ىلإ اوفحز مث

 نأ لبق مهردابو «[1585تآارّمَظُلا كلملا مهيلإ جرخف رصم وحن مهفحز ىلاوت مث

 يف مهرّسكو مهيلع رصتنا هللا نم لضفبو «نيطسلف لامعأ نم توُناَج نْيَع ةيرق يف هوردابي
 ©. 10۸ ةنس ناضمر نم نيرشعلاو سماخلا ةعمجلا موي

 ٥٦۷ ماع يبوَّألا نيّدلا حالص اهسّسأ يتلا نيبوُيألا ةلود تهتنا رصم يفو

 تماق او «كيلاملا ءارمأ نم رفن دي ىلع ه 5517 ةنس لداعلا كلملا نب هاش ناروت لتقمب
 .”ههتلود

 فلاب رصتنملا ٍيِساَّبَعلا ةفيلخلا لاقتناب رصم يف ةيساّبَعلا ةفالخلا تلقتنا دقو اذه

 كلملا نمز ينه 509 ةنس رصم ىلإ [١11تآرِهاّظلا نينمؤملا ريمأ نب دّمَْأ مِساَقْلاوبأ

 ° .اهيف ةفالخلا هيلوتو [ 1۷ت ] سيب رهاّذلا

 كَنَيَأ نيّدلا رع ّرعملا :مهلوأ ناك دقف فلؤملا مايأ رصم اومكح نيذّلا نيطالّسلا امأو

 ةنس يفوتو يرادق دنبلا سري رِهانَظلا هدعب مثه ٠٠١ ةنس ىفونلا ينكر

 ةنس [178ت]سْربس رِهاّظلا كلملا نب دمحم َنيّدلا رصان ديعّسلا كلملا مث "ه5
 « ه 51/8 ةنس ىلإ يكرتلا يفلألا هللادبع نب نوالَق نيّدلا فيس ناطلّسلا مث .«"”ةدحاو

 ةنس ىلإ [198ت]1نٌوالَق نيّدلا فيس ناطلسلا نب ليلخ نيّدلا حالص فرشألا كلملا مث

 .(519/17) قباسلا ردصملا

 197١-571(. /۱۳) قباسلا ردصملا

 .(۱۷۷ /17) قباسلا ردصملا

 .(371/17) قباسلا ردصملا

 .(۳ /۷)يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا /١7/7(« /۳) قياسلا ردصملا (65)

 .(۲۲۳ -۲۲۲ /۱۳) ريك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 ٩٤(. /۷)يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا « 2701 /17) ريتك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (۷)

 .(۲۹۲ /۷) يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا



 ... (ه/؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ىلوألا ةرتفلا [597تّْنّوالَق نيّدلا فيس ناطلّسلا نب دمحم رصانلا كلملا مث ه٠

 ۷٠۲] ت1 يكرتلا يروصدملا هللادبع نب اغبتك نيّدلا نيز ناطلشلا ٌمث ىه 1۹۳ ةنس ىلإ

 ةنس ىلإ يروصنملا هللادبع نب نيجال نيّدلا ماسح ناطلّسلا مث هه 545 ةنس ىلإ

 ةنسم ىلإ ةّيناثلا ةرتفلا نّوالَق نيّدلا فيس ناطلسلا نب دمحم رصاتلا كلما مث ه١

 ةنس ىلإ ريكنشاجلا يروصنملا هللادبع نب سرب نيّدلا نكر رّمَظْلا كلا مث ه۸
 نيّدلا فيس ناطلّسلا نب دمحم رصاتلا كلما مث ©” ةنسلا هذه يف تام دقو ه۹

 © ةنسلا هذه يف تام دقو« ه۷ ٤١ ةنس ىلإ ةثلاّثلا ةرتفلا َنٌوالَق
DAOس  

 :ةيعامتجالا ةلاحلا - ب

 ةورشلا تدادزاو رصمب ةراجتلا ترهدزا كيلاملا دهع يف ةصاخو دهعلا اذه يف

 و «ةعانصلاو ةعارزلاب نيطالّسلا ىنتعاو «ةيلاملا تالماعملا تعستاو «ةيداصتقالا

 لا لمع يف اونّدفتو «ةيمالسإلا ةسدنملاب ةنّيزملا دجاسملا دييشتب اوماقو «نارمعلاو

 ًءارث اورثأو لاومألا تداز لب ؛ةمخفلا روصنقلا ءانبب اونتعا (ى ءاهناردج ىلع ةعئارلا

 اورثكأو «تاذلملاو وهّللاب اولتبا مث نمو« ةيصعملاو رورغلا ىلإ مهرج يذلا رمألا ءًاشحاف

 بتكي نأ [77تآِيِوَوّنلا مالا نم سري رِهاّظلا بلط اآ اهو  ديبعلاو نايقلا نم

 ماَّشلاِب ٍاَتَّتلا لاتق ىلع هب رصنتسيل ةّيعرلا نم لالا ذخأ زاوجب مهاوتف يف ءاملعلا عم هّطخب

 .(6 -* /8) قباسلا ردصملا

 . )٤١/۸( قباسلا ردصملا

 ٥١(. /۸) قباسلا ردصملا

 .(86 /۸) قباسلا ردصملا

 ١1١6(. /۸) قباسلا ردصملا

 .(575 /۸) قباسلا ردصملا

 )1١١/*(. «(۳ /9) قباسلا ردصملا

 . )٤۷( ريبحتلاو ريرحتلا باتكل هقيقحت ةمدقم يف قلطملا ديجملا دبع روتكدلل يناَهِكاَقْلا ةجرت



 ...(ه1؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 ےس وو وص سس مم ص و اب ات همت هس ا سس سس

 كدنعو «بهذ نم ةصايح هل كولم لك كولم فلأ كدنع نأ تعمس :لاقو يوَوَنلا عنتما

 دونبلاب ككيلام تيقبو هلك كلذ تقفنا اذإف «ّيحلا نم قلح ةيراج لكل ةيراج اتثم

 نم لاملا ذخأب تيتفأ حلا نود ٌنيبايثب يراوجلا تيقبو ءصتئاولا نم الدب فوصلاو
 © ةيعرلا

 يركسعلا دادعإلاو ةيبرلا ثيح نم مهكيلامب نيطالّسلا كيلاملا ٌمتها دقو اذه

 ° .ناكسلا رئاس نع ةفلتخم ةقبط كيلاملا لظو «مهميلعتو «يناسجلاو

 «ساّنلا ىدل ةدومحملا ةناكملا مهتطساوب اوبستكاو «كيلاملا مهمرتحا دقف ءايلعلا اّمأ

 ° .هميلاعتو مالسإلا ماكحأ اوملعت مهيديأ ىلعو

 عوجو ةقاف يف اوشاع دقف «نيئاقسلاو ةعابلاو عاتصلاو لامعلا نم مهف ةّماعلا اّمأ

 لب «ةيانعلا نع نوديعب نولمهم مهف ناكّسلا نم ةيرثكألا مهف نوحآلفلا اّمأو «ةوسقو

 ٠ . © .موسرو بئارض مهيلع تضرف
 «ةيناطلسلاو «ةينطولا تالافتحالاو «دايعألا ةرثك كيلاملا دهع يف رْضِم تفرع دقو

 © .نييبوُيألا ىطخ ىلع هيلع اوراس جن وهو «كيلاملا اهئايحأ يف كراش «ةيمسوملاو
 ههه يسرح تك هرم اا

 :ةيملعلا ةلاحلا- ۾

 هل تضرعت امو «ةيسايس ثادحأو «تابلقت نم رصعلا اذه يف ناك ام مغّرلا ىلع

 تالمحلاو ءيراَتَّتلا وزغلا ءاّرج نم ةغيلب رارضأو «ةميظع نح نم ةيمالسإلا دالبلا

 ةّيملع ةضمن تماق دق هّنإف .بتكلا نئازخل فالتإو «قارحإ نم هبحاص امو «ةّيبيلصلا

 .(41-41 /۲) يِطوُيّشلل ةرضاحملا نسح

 .(5؟؟)ديفم روتكدلل يكولمملا رصعلا يمالسإلا خير اتلا ةعوسوم

 .(۲۲۳ - ۲۲۲)یقباسلا ردصملا

 .(۲۲۳) قباسلا ردصملا

 )۲۲۳-۲۲٤(. قباسلا ردصملا



 . ... (ها/!ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 عيمج يف ةيوق ةكلم هيدل تمنف ةيملعلا ةكرحلا هذبب رثأت دق ييناَهِكاَقْلا نأ ثيح رضِم يف ةطشن

 ۰ .نونفلا

 موقت ام عم نيطالشلاو كولم ا اهأشنأ يتلاو «ةّصاخلاو ةماعلا سرادملا ترشتنا دقف

 :اهنم ركذنف  ةيبَرعْلا ةغّللاو «ةّيعرشلا مولعلا سيردت نم دجاسملا هب

 ةنيدمب هدييشت ٌمتءرضم دجاسم لّوأ وهو 1٤١: ت14 صاَعْلا نب ورمع عماج ١-

 ها 5 520 سا ا( م : 155
 ركذ دقو «ملعلا تاقلح نم ديدعلا مضي ناك دقو رضب يمالسإلا حتفلا دعب طاّطْسْفلا

0 
 حرت داكت ال ملعلا ءارقإل ةقلح نيعبرأو ًاعضب ه ۷٤۹ ماع هيف ملعلا تاقلح ّنأب يزيرقَلا

)43 
 .كنم

 مها دقو هه ۳١۹ ماع [۸۱ت]لََصلا رهوج دئاقلا هأشنأ :رهزألا عماجلا -۲

 يدؤي وهو «ةريثك ًافاقوأ هل اولعجو«ملعلا سيردتل ريصاقم اوماقأف ءهب ءارمألاو «نيطالشلا

 © .مولعلا ني اهريغو ءةيبّرَعْلا ةغّللاو ةيعرّشلا مولعلا رشن يف هتلاسر

 ماع نيجال ناطلّسلا هددجو «كيلاملا هب ٌمتها :[7 5 ٠ت]َنوُنوُط نبا عماج -۳

 © .ةيبطلاو ةّيعرشلا مولعلا سردي هيفو ه 5

 :اهنم ركذتف سرادملا اَمأ

 :ماع[141/ت]1يبوّمألا نيّدلا مجن حلاّصلا كلما اهأشنأ :ةّيحلاصلا ةسردملا ١-

 © .ةعبرألا ةمئألا هقف اهيف سَّردّيو ه ۹

 )١( قياسلا ردصملا )/561(.

 يِزيِرْفَمْلل رابتعالاو ظعاوملا )8/5(.

 يِزيرْفَمْلل رابتعالاو ظعاوملا )٤/ ۳۷(« يِطوُيَّسلل ةرضاحملا نسح )115/5(.

 .(719/؟) يِطوُيّسلل ةرضاحملا نسح«(4-٠51 /5) يِزيِْفَمْلل رابتعالاو ظعاوملا ()

 يطوُيَسلل ةرضاحملا نسح :(771)ديفم روتكدلل يكولمملا رصعلا يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم )0(

 ١/1

 روتكدلل يكولمملا رصعلا يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم «(486 )٤/ يِيِرْفَمْلل رابتعالاو ظعاوملا (

 .(171) ديفم



 ...(ه٤٣۷ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماههفألا ضاير
 ERE 0 2777ج 0 سس ا يس سس سس سب جست سس سسسس سس سس سس ع سا مل عم لا

 © ٩۷٦ ةّنس ِناَقْراَقلا رقتس نيّدلا سم ريمألا اهأشنأ :ةّيِناَكْراَقلا ةسردملا -؟

 نومأملا ريزولا راد ني ءزج يهو «ةرهاقلاب :ةّيِفوُيسلا ةسردملا -*

 © .ةيفنحلا ءاهقفلاب ةّصاخ يبوُيَألا نيّدلا حالص اهلعج [019ت]يِحِئاَطَبلا

 دعاص نب هللا ةبه نيدلا فرش بحاصلا اهأشنأ ةيرهاقلاب :ةّيرِئاَقلا ةسردملا - ٤

 ̂ :ةيعفاّشلاب ةصاخ تناكو ه 3 ماع [ ٦٥٥ ت]يزتافلا

 ةصاخاهلعجو « يبوُيألا نيدلا حالص ناطلسلا اهدّيش :ةّيِحْمَقلا ةسردملا -ه

 °“ نيكلاكا ءاهقفلاب

 ةّصاخ اهلعجو [6١1ت]ِبوُيَأ نب ركب وُبَأ لداعلا كلملا اهأشنأ :لواّعلا ةسردم -5

 © يكلاما هقفلاب

 ىلإ هقيرط يف وهو «روركتلا فئاوط نم متاكلا اهفيلاكتب ماق :قيِشَر نبا ةسردم -۷

 تفرعف اهب سّردو ء[1۸۰ ت]يكلالا قيِشَر نيدلا ملع يضاقلا اهئانب ىلع فرشأو «ّجحلا

 ° .ةيكلاكاب ةصاخ تناك دقو «هب

 ريزولا راد ةلمج نم اهعضوم ناك «بحاصلا ةَقْيَوُس يف عقتو :ةّيِبِحاَّصلا ةسردملا -8

 نب لع نب هللادبع نيّدلا ّيفص بحاصلا اهأشنأ :["١8ت]سّلك نب بوقعي

 كانهو ©” .ةريبك بتك ةنازخلا يوحت تناكو «ةيكياَا ىلع ًافقو اهلعجو :[11تآرْكّش

 57١(. /5) يِزيِرْفَمْلل رابتعالاو ظعاوملا

 55٠9(. /5) قباسلا ردصملا

 .(509/5) قباسلا ردصملا

 .(566 /5) قباسلا ردصملا

 ٤٥۸(. /5) قباسلا ردصملا

 .(584/5) قباسلا ردصملا

 )٤/ ٤۷١(. قباسلا ردصملا



 ... (ه٤٣۷ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .ةلاطإلا ةيشخ اهركذ نع انضرعأ ىرخأ سرادم

 دفو نأ دعب ةّماعلا نيب ةّيفوصلا راشتناب مستا يكولمملا دهعلا نأ ىلإ ةراشإلا دونو

 ثيح «سلدنألاو برغملا نم ةّيفوصلا خياشم نم ريثكلا يرجحلا عباسلا نرقلا يف رضمم ىلإ

 تاقناخلا نيطالسلا ىنب نيح يف «مهبهاذمو مهراكفأ رشنل ةحاص ًاضرأ رشم يف اودجو

 مهصيلخت يف مهتكراشم ؛ ةّيفوصلاب ةماعلا نمآ تقو يف اهل فاقوألا تحنمو هللا ىلإ ًابرقت

 سانلا ةّيفوصلا خياشم عمج ةرهاظ تزرب مث «قرّطلا اهيف ترشتناو «مهماثآو مهلكاشم نم

 لحل او ةنيزلاو وهّللا ىلع فاقوألا لاومأ تفرصو ةرخاف ةطمسأ ىلع مهسانجأ فلتخمب

 ° .ةفرتم ةايح يف نوشيعي اوذخأو
OTLس ريع حس  

 :ةيداصتقالا ةلاحلا - د

 عقوم يک يداصتق رهاظملا نم قوم دعاس دقو «ّ | يداصتقالا طاشتلل ةيساسألا رهاظملا نم ةراجّتلا تناك

 ئىناوملا نِ عئاضبلا لقن يف ًارود ةيراجتلا نفّسلا تد اك «كلذ ىلع اندمو ماَّنلاو رضي

 نيملش لل تلقنو ةونجو ءازيبو «ةيقدنبلاك «ةيبروألا ندملا ىلإ ماَّشلاو رضم يف ةيكولمملا
 ةّيبيلَصلا ةّيئادعلا حوّرلا مغر ةحلسألاو نْفّسلا ةعانصل مزآللا ديدحلاو باشخألا

 لصح دقو ءابروأ ىلإ ةيناتكلاو «ةّيريرحلا تاجوتنملاو ءشامقلاو كسلا ترّدِصو

 ميلاقألا يف نويبروألا راجتلا دّدرتف «كيلاملا ةلود عم ةيداصتقا تايقافتا ىلع نويبروألا

 نماثلا نرقلا رخاوأ لالخ ءرجات فالآ ةثالث مهددع غلبو ماَّشلاو رشم يف ةيكولمملا

 «ةيبروألا لودلاو كيلاملا نيب يراجتلا طاشّتلا ىلع تّبترت ىلا جئاتنلا ّمهأ لعلو «ٌيرجم ا

 ءانيمك « ةيرّدْنَكْسإلا ةنيدمو « رشم بونج «صوق ةنيدم لثم «ةيداصتقالا ندملا روهظ وه

 © سلْئاَرَط و «توٌرييو 34 قشمد ةنيدم ماسلا يفوءطاّيْمد ءانيمو «ىجيتارتسا

 ديفم روتكدلل يكولمملا رصعلا يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم )٤/ 48١-514(«: قباسلا ردصملا )١(

(1Y 

 (o1 TEY) ديفم روتكدلل يكولمملا رصعلا يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم (؟)

 ۲٤۲(. -۲۳۷) قباسلا ردصملا (۳)



 ... (ه184ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نأ كلذو ءاهيف ةعانّصلا ترهدزا دقف «يكولمملا دهعلا يف ةّيعانصلا ةيحانلا نم ام

 نم ةّيبرحلا تاعانّصلاب كيلاملا ٌمتها دقف اذل ءةيركسع ةلود ًاساسأ ةيكولمملا ةلوّدلا

 «نداعملا ةعانص رْضِم تفرع امى «ةّيبرحلا نْفّسلاو ءفيّسلاو «ةبرحلاو «باشتلاو «سوقلا
 طاطا يف جاجّرلا ةعانص تطشنو «نوحّضلاو «قيرابألاو «ةيلزنملا يناوألاو تايرّتلاك

 ةعانص -ًاضيأ- ترهتشاو ءاهتفرخزو ةّيبشنلا تاعانصلا اذكو « ةيِرّدنكْسِإلاَو مويفلاو

 دقف ةريغّصلا فّرجلا اّمأ ءبهّذلا ةغايصو «ةضفلاو بهذلاب ساحّتلاو «زنوربلا تيفكت

 ("”.مهتالكشم لحل «هيلإ نوعجري صخش ةباقنلا سأريو تاباقنلا ماظن ىلإ اهباحصأ عضخ

 قفارمب ةقئافلا ةيانعلا ببسب كيلاملا دهع يف ترهدزا دقف ةيعارّرلا ةيحانلا اًمآ

 ناويدلا نم ًايونس رمعُت يتّلاو ةيناطلسلا روسجلا تناكو ءرطانقو عرتو روسج نم ةعارزلا

 .دانجألاو ءارمألا نم نوعطقملا اهترامع ىلوتيو نّيعم دلبب ةيدلبلا روسجلاو «يناطلّسلا

 بصقو «ناتكلاو دالبلا ةجاح نع ضيفيو «حمقلا يهف ةّيعارّزلا ليصاحملا مها مآ

 ةلاح يف اوناك نيحآلفلا نأ ينعي ال اذه ّنكلو «نيحايّرلاو .تاورضخملاو ءهكاوفلاو ءركسلا

 ءارمألاو نيطالّسلا بيصن نم تناك ليصاحملاو تاعورزملا نأل ؛ ةدّيج ةيشيعم
 ”.مهكيلاممو

 )١( قباسلا ردصملا )۲۳۶٤- ۲۳۷(.

 )۲( قباسلا ردصملا )77- ۲٣٤١(.



 ...(ه١٤۷۴ت) ينابكاقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 س

 ةيملعلا ةايحلا ترهدزا ثيح «ماشلاو رضِمِل كيلاملا مكح نابأ ِيناَهِكاَقْلا شاع
 ش ام ًانمآ ادلب رضي تناكوه دادْعبب طوقس دعب ةيساّبعلا ةفالخلا لاقتناو اهيلإ ءاملعلا حوزنل

 يف نيروهشملا ءاملعلا نم ةعاج نع ةهفاشم ملعلا ذخأو «نيذلا يف هقفتلا مجرتملل رشي

 ةيبَرَعْلاو وحتلاو «هقفلاو ءلوصألاو «ثيدحلاو «ريسفتلاو «تاءارقلا مهنع ذخأف «هرصع

 .مولعلا نم اهريغو

 :هخويش ٌمهأ نمو

 © .ه184 ةنس تام ءساّبعلا وبأ « فاَرَقلا يِجاَهْنَّصلا سيردإ نب دمخأ ١-

 ةنس تام ءساّبَعلا وبأ «يكلالا يِرَدْنَكْسإلا يِماَدُملا روصنم نب دمحم نب دَمْحَأ -۲

 ل

 تام «دمحموبأ يِعِفاَّشلا يِطاَيْمَّدلا نيَّدلا فرش نسحلا يأ نب فلخ نب نمؤملادبع -۳
۳ 

 ° ىه ۷۰٥ ةنس

 ٤ - .ه ۷۲۲ةنس تام «رکب وُبَأ «یکلالا يرمعلا نمحَّرلادبع نب قيتع ©

 © ى٠۷ ٤ ةنس تام «نيسحلا وبأ ءيِعِقاَّشلا يِرَدْنَكْسإلا «يناّرَعلا دَمْحَأ نب ىلع -ه

 خيرات :(7717) مقر (۱۸۸) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش «(71-13) نوُحرق نبال بهذملا جابيدلا )١(

 .(573) مقر (۱۷۷ - )١77/01 يبذل مالسإلا

 )٠٠١(. مقر( ۱۸۸) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش«(11)نوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا (۲)

 يِكِْبُّسلل ىربكلا ةيِهِفاَّشلا تاقبط ۲۲١(« - ۲۲۰ /۲) ةبهش ىضاق نبال ةيِعِفاّشلا تاقبط (۳)

 .(۱۸۸) مقر (407) يناَكْرّشلل عئاطلا رْثبلا (۱۳۸۰) مقر )٠١/104- 1١4(

 مقر (1 757-10” /*) رجح نبال ةنماكلا رردلا )۱۳١۷(« مقر (1/'157) يسافلل دييقتلا ليذ (4)

 .(81/ /5) داّعلا نبال بهذلا تارذش «(؟)

 يناولا 1١-011 /5) داَيِعْلا نبال بهذلا تارذش ء(١۳) مقر (؟5 /4) رّجَح نبال ةنماكلا رردلا 2(

 .(195) مقر (۱۲۳ )7١/ يِدْفَّصلل تايفولاب



 ... (هال؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 ةنسم تام «هللادبع وبأ «يِوَمَحْلا ٍناَنِكلا ةعامج نب هللا ِدْعَس نب ميهاربإ نب دمحم ٦-
 ه۳ 0(

 يرْضملا يِدْعَّسلا يبانخألا ىسيع نب ركب يبأ نيدلا سم ىضاقلا نب دمحم ¥

 °. ۷۳۳ ةنس تام ركب وأ «یعفاسلا

 ° ه ۸۷ ةنس تام « يردنكسإلا َناََحّرَط نب قلاخلادبع نب دمحم -۸

 ةنس تام ءرْكَب وأ «يِِفاَّشلا يرضملا يِطَقَّسلا لع نب ميظعلادبع نب دمحم -4
)5( 
.AV ¥ 

 تام «حتفلاوبأ «يعفاَشلاو يكلالا ديِعْلا قيقد نباب فورعملا بْهَر نب يلع نب دمحم ٠

 ةنس ۷٠۲ ©

 )۱١۷(« يطويَسلل ظافحلا تاقبط ليذ ء«(١١۱۳) مقر (۱۳۹ /9) يِكِبّشْلل ىربكلا ةيِعِفاَّشلا تاقبط

 ٠١٠٠١(. /5) دالا نبال بهذلا تارذش

 )١5/ ١١١(. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 .(۳) مقر (۱۸۳ /۳) يِدَقَّصلل تايفولاب يفاولا )۲٤٥(« مقر ١5١( /۱) يسافلل دييقتلا ليذ

 «(۱۳۹۱) مقر (؟557/6) رجح نبال ةنماكلا ررّدلا (۲۷۵) مقر ١٠١( /1)يسافلل دبيقتلا ليذ 2

 )١15/5(. داّعلا نبال بهذلا تارذش

 (۲۲۹/۲) ةبهش يضاق نبال ةيعفاّسلا تاقبط ؛(1١/) مقر ١1541( /4) يبذل ظافحلا ةركذت (0)

 )٤۲۳(. نوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا :(019) مقر



 ... (ه٤۷۴ت ) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ER r LLL 

 ١ - ةنس تام « يرضِلا يِوَمَحلا زيزعلادبع نب رْكَب وبا ۸۰۳ .©

  -1ةنس تام « سابعلا وبأ سلا نب , ينارتنكشإلا يبدا روصنم نب دمحم نب دحأ

 م 5

 ةنسم تام «ءادقلا وبأ ءيِعِفاَّشلا يق يِقشَمدلا ءوض نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ 0

DAY 

 ٤- ى۷۸ ةنس تام ءدمح وبأ « يِراَصضّنَأْلا ةديدَح نب ىلع نب هللادبع نيّدلا لامج ©

 ةنس تام دمحم وبأ «يِوَحَّنلا يِراَصضْنألا ماشه نب هللادبع نب فسوي نب هللادبع -4

a 

 ةنس تام دمع وبأ «يرقلا يردنگشولا نم رلا دبع نب دمح نب باهولادبع - 030

000 

 .(۲۷ /۷) دالا نبال بهذلا تارذش :(© 40-1 /۲) يسافلل دييقتلا ليذ

 .(؟ 705-07 /1) يِدُواَّدلل نيرسفملا تاقبط

 ينيسحلل ظافحلا ةركذت ليذ ء(7۳۸) مقر (87 - 85 /7) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط

 مقر )۲٠١( يدرادلل نيرسفملا تاقبط ((7751/7) دالا نبال بهذلا تارذش «(۵۷) يقشمدل

(TI 

 كولسلا ء(١۲۸ /5) دالا نبال بهذلا تارذش :(1175) مقر ٤١( /۲) يسافلل دييقتلا ليذ (5)

 . (13 /ه) يِزيِرْفَمْلل

 . 0141 /5) دالا نبال بهذلا تارذشء(۸٤۲۲)مقر( ٩۳ /")رّجَح نبال ةنماكلا رردلا )02(

 ((1781) مقر ١١( /۲) يسافلل دييقتلا ليذ «(758551) مقر (۲۳۹ /۳) رجح نبال ةنماكلا رردلا )0

 . (514 ) يلع نب دمحأ رفعج يبأ تبث ء ۳١۲( /5) دالا نبال بهذلا تارذش

 رخآ عضوم يف بهذلا تارذش يف تدجوو «بتكلا نم هتركذ ايف يورقلا تدجو اذكه

 . يورقلا وه باوصلا نأو « فيحصت ملعأ هللاو هلعلف يورهلا :لاق (7//91)



 ...(ه٤۷۴ت) ِينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نبا ركذ دقو«مجارتلا بتك مهركذت مل نم ءالؤه ريغ ةعابج ِيِناَهِكاَمْلا نع ذخأ دقو

 ٌجحلا ىلإ قيرّطلا يف هيلع عمّسو «ةعامج ىربكلا ةيلداعلا يف قْشَمِدِب هنم عمس هلآ هللا ريِثَك
 .هيقف ةئم عبرأ هيف ناكو «ّيماشلا بكّرلا يف )1(

 س مح رسم اا

 )١( ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )5 ١/0185 .



 ... (ه/؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 7 :هتديقع :الوأ

 يذلاف اذهلو «تنكمتو تيوقو ةرعاشألا ةديقع هيف ترهظ رصع يف يناَهِكاَقْلا شاع

 كلذ دكؤي امو ءةلاسّرلل هحرش لالخ نم رهظي امك« ةديقعلا يرعشأ ييناَهِكاَْلا نأ رهظي

 :لیام

 «يناسفتلا يف ةقيقح مالكلا نأ اهيف حلا لهأ بهذمو :ةلاسّرلا ةمدقمل هح رش يف هلوق

 ش © .يناسللا نود

 فرّشلا ىنعمب ةّيونعم ةيقوف اهب دارم لاف «هشرع ىلع ىلاعت هللا ةيق وف اّمأو :ًاضيأ لاقو

 .ةنكمأو ةزايح ةيقوف ال «ةناكملاو ءلايكلاو «لاهجلاو

 هلك ريخلا :ّيأ كيديب ريخلاو :لاق ثيح ةيبلتلا ةلأسم يف ٌجحلا باب يف -ًاضيأ- لاقو

 لقن دقو "7 ناتطوسْبم هادی لب 9 :ىلاعت هلوقك «ملعأ هللاو ىنعملا يف وهو «هللا ديب

 «ةلزنمب ةقيقح ةينثت ال .ديكأتلل هتينثتف :لاقف ةيآلا هذه ىلع [4 ٤٤ت ]ضايع يضاقلا مالك
 2 و حس رول ص ل حرس

 ̂ .هاتمعن : يأ 4 ٍناَمطَوُستَم های لب 3 :ىلاعت هلوق

 )١( يناهكافلل ريبحتلاو ريرحتلا باتكل هقيقحت ةمدقم يف قلطملا ديجملا دبع روتكدلل يناَهِكاَمْلا ةجرت )07

(Y~ 

 «ةيربلا مالكك قولخمب سيل ةقيقحلاب ىلاعت هللا مالك هنآ اونقيأو :هلوقو 1۳۲١[: ت]زعلا يبأ نبا لاق (؟)

 م «هللا تاذب ماق دحاو ىنعم هنإ :لاق نم ىلع ّدر ةقيقحلاب :هلوق يفو ءرهاظ لوقلا اذهب لِما ىلع در

 مالك اذه نأ هب ملكتي ملو يناسفنلا مالكلا هب ماق نمل لاقي ال هنأل ؛ يناسفنلا مالكلا وه الأو هنم عمسي

 وه قالطإلا دنع فحصملا يف يذلا نوكي ال نأ مزلو الكتم سرخألا نوكي نأ مزلل ًالإو ةقيقح

 .(195-191) ةيواّحطلا ةديقعلا حرش .هللا مالك الو ءنآرقلا

 .(54) ةيآلا قَدِئاُا ةروس (۳)

 لوقب اودهشتسا و ةمعّتلاب ديلا اولا امك و: 11۳۷۷ ت]-لامت هل هر- يمكح ظفاح خيشلا لاق )5(

 4# ناتطوستمْهاَدَي لي :ىلاعت هلوق نوكي ليوأتلا اذه ىلعف «ةمعن :ّيأ يدنع دي كل :برعلا

 فام مکس هلا اورا: لوقي ىلاعت هللاو «نيتمعن الإ هلل اوتبثي ملف «هاتمعن :ينعي ٤:د
 = يلف :



 ... (ه٤۷۲ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا 2 7 و م ص ب ب يا ب م ل ب ص م يس يمل

 :ماسقأ ةثالث ىلع حلاو ءةّنسلا لهأ دنع يهف تافصلا اًمأو:نايإلا باب يف لاقو

 و ةايحلاك «يناعم ةفصو كلذ ىنعم يف امو .دوجولاو «مدقلاو «ةينادحولاك ءسفتلا تافص

 .كلذ هبشأ امو «قزّرلاو قلخاك «لعف ةفصو «كلذ هبشأ امو ةدارإلاو «ملعلاو «ةردقلا

 ينالقابلا ركب يبأك «ةرعاشألا لاوقأب دهشتسي هنأ هتديقع ىلع -ًاضيأ- لدي امو

 هللا تاذ هنكب ةطاحإلا نع زجعلا ةفص ىلع لدي امو :ِنناَهِكاَقْلا لاق ثيح ]١٠٤ت ]

 كلذو «ماسجألا تافص ني كلذو ٌدحو ةياغ هل نوكي نأ مزل هب طيح ول هنآ هتمظعو

 .ىلاعت هللا ىلع لاحم

 لاعفأ تافص نم تافص يل اولصف :لاق نإف :[50ت]بّيَّطلا ركب وُبَأ ىضاقلا لاق

 .كلذ فرعأل

 «ةايحلاو ةردقلا يهو ءاهب ًافوصوم لازي الو «لزت مل يتلا يهو تاذ تافص :انلق

 «بضغلاو «ناديلاو «نانيعلاو «هجولاو «ةدارإلاو «مالكلاو ‹«رصبلاو «عمسلاو «ملعلاو

 «باوثلاو ءلضفلاو «ناسحإلاو «قزرلاو «قلخلاب هلعف انفصو ىلع ةدارإلا مهو اضّرلاو

 ^" . رثّتلاو رشحلاو «باقعلاو

 .هب مئاق ميدق ىلاعت همالك نأ ىلع ليلّدلا ام :تلق نإف :لاقو

 يحد

 آمل َدمَسَت # :ىلاعت هلوق نوكي و [۲۰ :ناقل] چ ٌةَتِطاَيو رهط مع کک ع عیساو ضال ىف امو تولا

 مل دحأ نِم لهو «ليوأتلا اذه ىلع هريغ ىلع مدآل ةليضف ّيأف «يتمعنب :دارأ ء[۷ 5: ص ] © ىد تقلع

 ثوم تولار َةَسَديِْلا موو بصق اصيب طرألاو ا ىلاعت هلوق نوكي و ؟هتمعنب هللا هقلخي

 )۳١۷- لوبقلا جراعم . لقاع اذه لوقي لهف «هتمعنب تايوطم دارأ «[1:رَمّزلا] 4 يم
8 

(TOA 

 ثيح نم لاعفألا و تافصلا لئاسم يف ةليلج ةميظع ةدعاق [/786تآاةّيوْبَت نب دَمَأ مالسإلا خيشل (1)

 هللا ىلإ فاضملا انيعم داحآلا زاوجو ءاقلطم عونلا بوجو وأ ءابتاقتشمو اهزاوج وأ اببوجوو ءاهمدق

 نع مساب ربخ وأ مسا ىلإ لعف ةبسن وأ «مسا ىلإ مسا ةفاضإ تناك ءاوس ةّئسلاو باتكلا يف هناحبس
 ١-١91(. 54 /5) ىواتفلا عومجم .اهيلإ رظنيلف مسا



 ےک ال ردح حح ... (ه١٤١۷ت) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

2 
 مشا ف ولوو :ىاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا:انلق 6 ۸ را

 .ًامالك يسفن يف تروزو :[۲۳ت] #4 رمع لاقو

 :برعلا لوق نمو

 دليل ِداَوُْلا َلَع ُناَسّللا ليج ه«*«** اّنَِو داملا يف مالكا نإ

 الزأ ربخي نأ صيف هألزأ ماع ىلاعت هللاو «همولعم نع ربخي نأ حصي ّيح لك نال

 .يلزألا مالكلاب الإ كلذ حصي الو

 طخب تأرق :لاق ثيح «هرصع يف ةعدتبملاب هرثأت ىلع لدي ام رجح نبا هنع لقن ًاضيأ

 نب دمحم نيّدلا سْمّشانل ىكح :لاق ]۷۷۲ ت]ييسْباَنلا نسح نيّدلا رذَب ثدحملا

 هّنِإ ينا كاملا نيدلا جات خيشلا لاق :لاق «يِروُْنَمَّدلا يماّبَعلا عيبرلا ىبأ نب نسحملادبع

 نم تبلطف«بارتلا باحصأ نع ينبجحي ال :لوقي يِروُهْمَّدلا ساّبَعلاوبأ خّيشلا ناك :لاق

 ناك هللا باتك ظفحو «نيح اص ءازقف نم تانبلا جيوزت «جتاوح ثالث هربق دنع ىلاعت هلل

 عولط لبق مانملا يف خيشلا تيأرف مهرد فلأ ةقفنلا نم زوعأ تنكو«جحلاو ّلع رّسعت

 ىتح ةكَم لخدت امو كلاح اهب فك مهرد فلأب رجاتلا نالف كيتأي :لوقي وهو سمشلا

 ءيش ىلع حتفي ملو ىلعملا ىلإ تلصو ىّتح «ترفاسو فلألا تضرتقاف :لاق اهب كيلع حتفي

 ءمهرد فلأ ينلوانف يلإ اوراشأف «ينع لأسي لجر اذإو شام انأو ةردحلا تعلط املف

 ءاهبتذخأف تلعفف ءانالف اہ قلأو «مهرد فلآ كعم ذخخ :لوقي الئاق ةحرابلا تيأر :لاقو

 ةعاضب تيرتشا ينّنإف اهديرأ ام :لاقف ءهيلإ اهتعفدف فلألا هنم تضرتقا يذلا ىلإ تيتأو

 بايث هيلع الجر تيأر سمأ ناك الف :لاق «فصتلا نآلا ىواست الف تدسکف ءافلأ نيثالثب

 ال نيّدلا جات خيشلا عم كوبأ كيلإ اهب ثعب يتلا فلألا :لاقف ءاضيب ةيقاطو رضخ

 . خلا ... كلذك ناكف افلأ نيعبرأو ةسمخب ىم ماّيأ يف ةعاضبلا عيبت تنأو هنم اهذخأت

 .(۸) ةيآلا ءةلداجملا ةروس )١(

 .(414) مقر )7١9/5-5١1١( رجح نبال ةنماكلا رردلا (؟)

 تيملا نم بلطي نأ اهب دصقي يتلا يهف «ةيعدبلا ةرايزلا اّمأو :ةّيِمْيَت نبا مالسإلا خيش لاق :ةدئاف
 = ملت 1 ١1



 ...(ه١٤۷۲ت) ينايكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ° :يهققلا هبهذم :ايفاش

 هقفت ركذي هل مجرت نم لكو. كلذب رهتشأو بهذملا يكِلاَم تل ييناَهِكَمْلا ماَمإلا

 «ليلدلا عم رودي وهف قحلا يأر اذإ «بهذملل بصعتي مل هلل هنأ ًالإء  يكلالا بهذملاب

 : كلذ ىلع ةلثمألا نمو هب حرصيو

 .رِهاّظلا وهو نادبألاب قرفتلا وه :ةعامجو يِِفاَّشلا لاق :رايخا عيب ةلأسم يف لاق

 ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفإلا ضاير يف ثيدحلا اذه ىلع لوقلا تطسب دقو .ملعأ هللاو

 . كانه هارت ام ىلع يِعِفاَشلا بهذم هيف تدقتعاو

= 

 وجأ كلذ نأ دصاقلا نظل هربق دنع ءاعدلا دصقي وأ «ةعافشلاو ءاعدلا هنم بلطي وأ «جئاوحلا

 ربق دنع ال ةباحصلا اهلعف الولي يتلا: اهعرشي مل ةعدتبم اهلك هوجولا هذه ىلع ةرايّزلاف ءاعدلل

 ءايبنألا روبق دنع ةالّصلا دصق ولو «كرشلا بابسأو كرّشلا سنج نم ىهو«هريغ دنع الو ع ّيِبنلا

 امر كلذ ناكل دجاسم مهروبق ذختي نأ لثم مهدنع ءاعّدلاو مهءاعد دصقي نأ ريغ نم نيحلاصلاو

 ِمْوَق ىلع هللا بضع دتشأ)) : و بلا لاق اك هتنعلو هللا بضغل اضرعتم هبحاص ناكلو «هنع اًيهنم

 جاسم هئا روف اودا ىراصتلاَو وهلا هللا لتاق)) : لاتو «((َدِجاَسَم مهان روب اودا

 اوُدِخََتت الف الأ َدِجاَسَم وبلا دودي اوُباَك ْنُكَلْبَف ناك نم َّنإ)) : 4 لاقو ؛((اوُعَبَص ام رَ

 فيكف «هتنعلو ٌبرلا طخسل ببس وهو ءامرحم اذه ناك اذإف ء(( كلذ نع ْمُكاَبْمَأ نإ َدِجاَسَم َروُبَقْلا

 لينو «تاوعّدلا ةباجإ بابسأ نم كلذ نأ دقتعاو «هبو هدنع ءاعّدلاو «تيملا ءاعد دصقي نمب

 لاق ساثلا يف ناثوألا ةدابعو «حون موق يف كرّشلا بابسأ لوأ ناك اذهو «تاجاحلا ءاضقو «تابلطلا

 ببسب كرّشلا رهظ مث« مالسإلا ىلع مهلك نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك:[18ت] 95 ساّبَع نبا

 .(151/-155/1) ىواتفلا عومجم . مهيحلاص روبق ميظعت

 ١۳(. -55) ريبحتلاو ريرحتلا باتكل هقيقحت ةمدقم يف قلطملا ديجملا دبع روتكدلل ِيناَِكاَْلا ةمجرت )١(

 نبال ةنماكلا رردلا «(183) َنوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا ؛23574 )٠١/ ريِثَك نبال ةياهنلاو ةيادبلا 49

 )٠١٤۲(. مقر (؟ 57 /۲) يسافلل دييقتلا ليذ ((418) مقر )7١9/4( رجح

 . ماهفألا ضاير نم لوألا ثيدحلا «عويبلا باتك يف كلذ ىلع تفقو دقف هلي لاق اك وهو (۳)



 2 )ت يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ERR س ا سس 0 اتا سمسا

 » : - مالسلاو ةالصلا هيلع - : هلوق هيف سم يذلارهّطلا يف قالطلا ةلأسم يف لاقو

 هيف سم يذلا رهطلا يف قالطلا ةهارك هيفف . أطي نأ لبق :يأ « ّسَمَيْنَأ لبق یلص ءا ْنِإَو
)0 

 ر
 يدنع رهظألا وهو هيف قالطلا ميرحتب :ةيِعِفاَّشلا تلاقو ءانبهذم وهو

 مآ ةحابم يه له ءالعلا فلتخا دقو: لاق ليخلا نيب ةقباسملا ةلأسم يف هللا لاق و

 ينعأ احيرص اصن كلذ يف انباحصأل رأ ملو « اهبابحتساب :نولوقي ةيِعِفاّشلاو ؟ ةبحتسم

 . ليلد نودب هنم ذخأي يكلالا بهذملل اصعتم سيل هنأ ىلع لدي امم « بابحتسالا

 هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتك يف ناك ام لكو :ةلاسّرلا ةمدقمل هح رش ةمتاخ يف هلا لاق و

 امو «هب نادي يذلا ىلاعت هللا نيد وهف ناسحإب مه نيعباتلاو ه# هباحصأ لمع هيلع وأ

 - ريخ كلذ ريغ يف ناك ول ذإ «لوبقم ريغ هبحاص ىلع دودرم ةلالضو ةعدب وهف هفلاخ

 ةدارإو ةمألا حصن ىلع صرحلا لك ًاصيرح ناك ذإ كي هيلع انهّبنل - ةنسلاو باتكلا ينعأ

 يف نينئاكلا هتنسل نيعبتملا هتمأ نم انلعجو «هتّمأ نع ايبن ىزج ام لضفأ هللا هازجف ءانل ريخلا

 ش 1 .هنمو هلضفب هترمز

 )١( لوألا ثيدحلا « قالطلا باتك يف كلذو ج١ ص١74و156.



 -... (ه1؟4) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
agra earanوجمل  

 ءاج نمو هنامز ءاملع كلذب هل دهّش ةعيفر ةيملع ةناكم أوبت ِناَهِكاَتْلا نأ كشال

 بيدألا يِوَحَّنلا يلوصألا هيقفلا ثدحملا لماعلا ملاعلا ماّمإلا خيشلاب فصُو ثيح مهدعب

 ةنايصلاو ةنايدلاو لضفلا وذ دهازلا يقتلا عرولا تافنصملا بحاص نقتملا يوغللا

 صفح وبأ نيدلا جات دهازلا ملاعلا ماّمإلا خيشلا :يرّرج لا نبا نيدلا سْمّش لاق
 2 م ها ه6

 ءاخيش ناكو « يناّيكافلا نباب فورعملا يديسألا يوخللا ةقدص نب ملاس نب يلع نب رمع

 00 تافنصم هلو«ةنايدو لئاضف هلن ءأيوحن «ايكلاَم ءًاهيقف

 6 ثيداحأ هنع تذحخأو

 ةنايد هل ًايوحن ًايكِلاَم ًاهيقف ًاخيش ناك :[774تا1يِدَمَّصلا نيدلا حالص لاقو

 ©  تافنصم و نّوصتو

 يلع نب رمع «صفح وبأ «نيدلا جات نونفلا وذ ماَمإلا خيشلا: ريِثَك نبا ظفاحلا لاقو

 عمسو ه705 ةنس دلو« ٍناَمِكاَقْلا نباب فورعملا يِرَدْنَكْسِإلا يِمْخَّللا هللادبع نب ملاس نب
 هلو «هريغو وحنلا ةفرعمب مدقتو عربو ءكِلاَم بهذم ىلع هقفلاب لغتشاو ثيدحلا

 °. ةقرفتم ءايشأ يف تافنصم

 لوصألاو هقفلاو ثيدحلا يف ًادنفتم ًالضاف ًاهيقف ناك :نوُحَرَف نبا ىضاقلا لاقو

 فلسلا عابتاو «ميظعلا حالصلاو «نبتملا نيدلا ني رفاو ظح ىلع ناكو «بدألاو ةيبَرَْلاو

 . قالخألا نسح «حلاصلا

 )0/١5/5. نامزلا ثداوح خيرات (۱)

 .(۲۲۷) مقر ۵ ييكذلِل نيثدحملاب صتخملا مجعملا 0

 ۲۹٤(. /۲) رصعلا نايعأ (؟)

 ١١۸(. /15) ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 .(185) بهذملا جابيدلا (5)



 ... (ها/؟4ت) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ًاعماج ناكو...هلضف ىلع ةلاد ةنسح هفيلاوتو :[877ت]صيِياَقْلا نيدلا يقت لاقو
 1 ° لمعلاو ملعلل

 © .نونفلاو ةيبرَعلا يف رهمو :رَجَح نبا ظفاحلا لاقو

 ءًايظع ًاحلاص مولعلا يف ًادنفتم ًاهيقف ناك: [١91ت]يِطوُيّسلا نيدلا لالج لاقو

 © .مهمادآب قلتو ءايلوألا نم ةعامج بحص

 هقفلاو ثيدحلا يف نئفتملا ماعلا لضافلا هيقفلا :فولخ دمحم نب دمحم لاقو

 ^. ميظعلا حالصلاو نيتملا نيدلا عم ةييَرَعْلاو لوصألاو

AOLس  

 )١( مقر (558/5) دييقتلا ليذ )1555(.

 )٤/ ۲٠۹(. ةنماكلا رردلا

 .01/5) مقر (45"7 -۳۹۵ /1) ةرضاحملا نسح :٠

 .(1/017) مقر (؟4١) ةيكزلا رونلا ةرجش



 ےب ح ... (ه7؟4) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «ءاملعلا كلذب هل دهش ىتش مولع يف ةعيدب تافنصم هلال يناّهكاَمْلا كرت دقل

 «ضئارفلاو «هقفلاو .ثيدحلا ين فلأ ثيح «ناقتإلاو نسل ا ةياغ يف اهنأب اهوفصوو

 .عدبلا نم ريذحتلاو «لئاضفلاو ءوحنلاو «ريسفتلاو

 © :تافنصم هلو :يرر ا نبا لاق

 © .هلضف ىلع ةلاد ةنسح هفيلاوتو :يياَملا لاقو

 (9:هتافنصم مهأ ركذ يلي اميفو

 .وحنلا يف ةراشإلا ١-

 ثحاابلل هاروتكد ةلاسر ىلع تفقو .ديز يأ نبا ةلاسر حرش «ريبحتلاو ريرحتلا -؟

 نبا ةلاسر حرش ريبحتلاو ريرحتلا باتك نم ءزج قيقحت يف قلطملا فسوي نب ديجملادبع
 نم ءزج ىلع لمتشيو«ةرونملا ةثيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف كلذو ِنناَوَرَْقْلا ديز يبأ

 ريِشَب ثحابلل هسفن باتكلا يف ريتسجام ةلاسر كلذكو «تالماعملا نم رثكألاو تادابعلا

 «ةعماجلا سفن يف كلذو ءطقف تادابعلاب قلعتم هنم ءزج قيقحت اهيف لوانت «يلع مامإ

 تامدخلا مسق «ةيزكرملا ةبتكملا .ةدجب زيزعلادبع كلملا ةعماج يف ةخسن هنم دجوتو

 . 00 :ةينورتكإلا

 .ةرايزلا ركنأ نَم ىلع درلا يف ةراتخملا ةفحتلا -۳

 ٤ ۷١(. /7) نامزلا ثداوح خيرات )0(

 .(1917) مقر ۲٤۸( /۲) دییقتلا لیذ (؟)

 يِطوُيّسلل ةاعولا ةيغب )۲٠۹/6(« رّجَح نبال ةنماكلا رردلا «(۱۸7) نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا (۳)

 اشاب ليعامسإل نيفراعلا ةيده ء(۷٠۷) مقر )٠٠١( فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش ء(١۲۲/۲)

 ء(٩۹۹٥ /۳) اشاب ليعامسإل نونكملا حاضيإ (25494 /۷) ةلاحك رمعل نيفلؤملا مجعم (۹ /0)

 هقيقحت ةمدقم يف قلطملا ديجملا دبع روتكدلل ناَهِكاَمْلا ةحرت «(271- ۲٠۷ /) يلك رزلل مالعألا

 .(552 ريبحتلاو ريرحتلا باتكل



 ...(ه1؟6ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ي عمدا مس سس ق

 ةلاسر تدجو ..وحنلا يف ةراشإلل حرش وهو .ةراشإلا حرش يف ةرابعلا صيخلت £

 . حرش يف ةرابعلا صيخلت باتك نم لوألا ءزجلا قيقحت يف فاّسعلا ءامسأ :ةثحابلل ريتسجام

 ماع ةييَرَعْلا ةغللا مسق «ضايرلا يف تانبلل ةيبرتلا ةيلك يف كلذو هِيناَهِكاَْلل ةراشإلا

 .ه 7

 قيقحتب تمق يذلا باتكلا اذه وهو . ماكحألا ةدمع حرش يف

 يميصعلا هللادبع نب حلاص خيشلل .ىوقتلا ةيآ ىلع مالكلا يف ىوصقلا ةياغلا -۷

 . ميسنلا يحب «ناهيإلا عماج «ضايرلا ةنيدم يف « باتكلا اذه يف سرد

 ماسب قيقحتب «يدورابلا راد هتعبط .ريذنلا ريِشَبلا ىلع ةالصلا يف رينملا رجفلا -8

 . ةدجب زيزعلادبع كلملا ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا يف دوجوم وهو «دوراب دمحم

 .ةضيرفلا نع ةلفانلا ضقن نم ةيرصملا دئاوفلا -4

 .ضنئارفلا يف جاهنملا حرش يف جاهولا بكوكلا ٠-
 .ةعمجلا ةفقو ةيزم ىلع مالكلا يف ةعمللا ١-

 .ضئارفلا ملع يف ضئارلا جاهنم -۲

 مقرب يكملا مرحلا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوي .نيعبرألا حرش يف نيبملا جهنمل ا كلر

 رصتخم) هايسو هحرشرصتخا روكذملا حراشلا نآ امك )٤۱۷(« صاخلا همقرو (1747)

 .0/5) صاخلاو(١٠1) ماعلا اهمقر يكملا مرحلا ةبتكم يفةخسن هنم ( نيبملا جهنم ا
OATس  



 ... (ه٤۴١ت ) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةنس ىلوألا ىدامج عباس ةعمجلا ةليل ةيِرَدْنَكْسِإلا هدلب يف هلا ينا هانا يفوت

 صنل برقألا وه لّوألا لعلو «"” جملا نم هفرصننم هالا#١ : ليقو 7 ه٤

 ̂ .هتافو مهغلب ل بئاغلا ةالص َقْشَمِد يف هيلع يلصو «كلذ ىلع مهريغو هيرصاعم

 حتفف هركذيل هيدي نيب دهشتي هبراقأ ضعب لعج ةافولا هترضح امل :نوُحْرَف نبا لاق

 اركذأ ىتح دهعلا تيسن ىتمو **#*#: ىمحلاب ادوهع ينرّكذي ادغو

 3 a E 3 4 5 وډ ي ا

 .نيملسْلا ىتومو ىلاعت هلا” .رحبلا باب رهاظ نفدو « هبحن ىضقو دهشت مث

 مقر (۱۸۳) يبدل نيثدحملاب صتخملا مجعملا 07١5 /۳) يرل ا نبال نامزلا ثداوح خيرات (1

 رونلا ةرجش )7947/١(« يِطوُيَّسلل ةرضاحملا نسح «(187) نوُحرَق نبال بهذملا جابيدلا ء(۲۲۷)

 اشاب ليعامسإل نونكملا حاضيإ ء(۷۸4 /0) اشاب ليعامسإل نيفراعلا ةيده )27١0(« فولخمل ةيكزلا

.(044/۳( 

 ةاعولا ةيغب )٤1۸(« مقر )۲٠۹/٤( رّجَح نبال ةنماكلا رردلا «(۲5۸/۲) يسافلل دييقتلا ليذ (؟)

 يجاحل نونظلا فشك ء(۹۷ /5) دالا نبال بهذلا تارذش :(1844) مقر (۲۲۱ /۲) يِطوُيّسلل

 .(۲۹۹ /۷) ةلاحك رمعل نيفلؤملا مجعم (۸ او ۷ ةفيلخ

 .(۱۸۳) يِبَهَّذلِل نيثدحملاب صتخملا مجعملا (178/154) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (۳)

 .(۱۸۷) َنوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا (5)



 ...(ه٤۷۴ت ) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير ..
ODEONےس أ شالا ا 100010 طالق  = 

 باتكلا ةسآا1رد

 - : تحابم ةعبس هيفو

 .ثيدحلا مولع نيب نم نفلا اذه ةيمثأ يف ةمدقم :لوألا ثحبملا ©

 .نفلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا :يناثلا ثحبملا ©

 .فلؤملل هتبسنو باتكلا مسا :ثلاثلا ثحبملا ©

 .ةيملعلا هتميقو باتكلا ةناكم :عيارلا ثحبللا ©

 .باتكلا يف فلؤملا جهنم :سعاخلا ثحبملا ©

 .هرداصم :سحاسلا ثحبملا ©

 .ةيطخلا خسنلا فصو :عياسلا ثحبملا ©



 ... (ه1؟ةت) يِناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 حورشل ام داشّرلاو قحلا قيرط ىلإ هادهو هبلق رونو #8 هللا هرصب نَّم ىلع ىفخي ال

 الو لَك هللادبع نب دمحم ةيرشبلا ريخ مالك لوانتت اهنإ ثيح «ىمظع ةيمهأ نم ثيداحألا
 بلاط فّرعتي اهبف ءاهيلإ عوجّرلاب الإ مهفلا قح و هيبن مالك مهفي نأ ناسنإ يأل نكمُي
 هذه باحصأ مجارتو ءانيلإ تلصو اهقيرط نع يتلا ثيداحألا هذه ديناسأ ىلع ملعلا

 ريغ وأ لوبقم وه امو «لسرم وأ عوفرم وه امو «مهبم وأ لمهم نم اهيف درو امو ؛ديناسألا

 .ماكحألا ىنبت هنمو ءاهنود وه امن ةياورلا يف ىوقأ وهام ةفرعمو «لوبقم

 نايب ىلإ جاتحت يتلا ةيوغللا ظافلألا نايب ثيح نم ثيدحلا نتمب قلعتي ام كلذكو

 يتلا ثيداحألا نيب عمجلاو «ثيداحألا هذه تايفخ نم فئاطللا جارختساو «حاضيإو

 ىلع رمألاو اهنيب ايف ضراعتلا دوجو ضعبلا نظي دق يتلاو رِهاّظتلا ثيح نم فلتخت
 «ةمهبم نمي هلمجو «هديقم نم هقلطمو «ةخوسنم نم ثيدحلا خسان ةفرعمو «كلذ فالخ
 هيلوصأو ةيهقف دعاوقو «ةيعرش ماكحأو لئاسم نم ءاملعلا هطبنتسا امو «ةّصاخخ نم هّماعو

 .ثيداحأللا هذه نم

 بك نم سكعلا ىلع عفنلاب ملعلا بلاط ىلع دوعت يتلا ةيلومشلاب زاتمي ملع وهف
 بيرغب قلعتي ام اهنمف :بناوجلا كلت نم ًابناج لوانتت اهنإف ؛ىرخألا ثيدحلا مولع
 .لمهملاو مهبملا نايبب قلعتي ام اهنمو «لاجّرلاب قلعتي ام اهنمو .ثيدحلا

 «ةعونتملا ثيدحلا مولع نيب نمي نفلا اذه ةيمهأ فصنم لكل ًايلج رهظي كلذلو

 وأ ءاهحفصتو بتكلا هذه ىلإ رظنلاب ءاوس «ءاملعلا ىتح لب هيلإ ملعلا بلاط ةجاح ىدمو

 ملع بالطو ءاملع نم مكف «ليجستلا ةطساوب وأ ةرشابم خويشلا نم يقلتلا قيرط نع

 عم حورشلا بتك ىلإ دوعي قي هللا دعب لضفلا ناكو روصعلا رم ىلع مهيبن ةنسب اوعفتنا
 رادلاو كو هللا هجو ءاغتبا كلذ لك رصتخ نمو بهسُم نيف اهيفلؤم جهانم فالتحا

 .اهب هللا دابع عقنو ةرهطملا ةنسلا هذل ةمدخو ةرخآلا



 ... (ها؟4ت) يِنابكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2يي22لا  يياالاااب نن سل ل ساكملب

 فيلأتلاب مهتيانع يف ايلج كلذ رهظيو ملعلا اذهب ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا ىنتعا دقو

 ملعملا لاكإ) ىمسملا مِلْسم حيحص حرشب ماق ه4 ةنس ىفوتم لا ضاّيِع يضاقلاف هيف .

 حتف ) ىمسملا يِراَخَبْلا حيحص حرشب ماق ه ةنس ىوتملا رجح نباو «( مِلْسُم دئاوفب

 رابخألا ىقتنم حرشب ماقه ٠١١١ ةنس ىفوتملا ٍناَكْوَّشلاو (يِراَكّبْلا حيحص حرشب يرابلا

 حورش نِ ءاوس حورشلا بتُك يف رظن نّمو «( رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين )ىمسملا

 - ىلاعتو كرابت - هللا محرف حورشلا هذه نم أدج ريبكلا ددعلا دجي نيرخأتملا وأ نيمدقتملا

 عم ىلعألا سودرفلا يف مهب انعمجو «ةنحجلا ضاير نم ةضور مهروبق لعجو «ءالعلا كتلوأ

 بيج بيرق عمس يبرر نإ اقيقر كئلوأ نسخو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبتلا

 .ءاعدلا



 ... (ه1؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :اهنمو ًادج ةريثك ةدمعلا حورش (أ)

 فورعملا يِرّْشَقلا بُهو نب يلع نب دمحمل ماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ ١-

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد هترشن 7 .ها/٠” قونملا ديعْلا قيقد نباب

 ةنس ىفونملا راَّطَعلا نب دود نب ميهاربإ نب يلعل ماكحألا ةدمع حرش ماكحإ -۲

 .ةتَسَح رخأ دئاوف يِوَوَنلل ِمِلْسُم حرش نم هيلع دازو ديلا قيِقد نبا حرش ذخأ مه ؛

 دوعس نب دمحم ماَمإلا ةعماج يف ةروصم ةخسن هنمو :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 2.۳۷٩۷ -ا"ا/له 0 مقرب

 دم نب يلع نب رمعل هتافنصم نسحأ نمي وهو «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا ٣-

 - ةمصاعلا راد هترشن  ه٠۸ 4 ةنس وتلا ءنّمَْلا نباب فورعملا «يِيْذَدنَألا يِراَصَنَألا
 .حقيشملا دَمْحَأ نب زيزعلا دبع خيشلا قيقحتب ه١ 417 ماع «ةيدوعسلا ةيبرَعْلا ةكلمملا

 هلاك ماسبلا نمحر لادبع نب هللادبع خيشلل «ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت -5

 .ه ۱٤١۷ ماع قدج ةبتكم هترشن

 ٍناَسْمِلَّتلا قوزرم نب دما نب دمحم ؛ماكحألا ةدمع حرش يف مارملا ريسيت -م

 © .تادلجم سمخ يف ه١۷۸ ةنس فوتملا يكلاّلا

 )١( مقر (1//01) قباسلا ردصملا )419(.

 )١/ 4 ١(. يميعنلا رداقلادبعل سرادلا ۲۷١ - ۲۷١(« /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِعفاَّشلا تاقبط (1)

 .(؟27) بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَعْلادبع ظفاحلا (۳)

 يمشاملا دمحم نيدلا يقتل ظاحلألا ظحل ( 47/5-47) ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (4)

(000. 

 نونكملا حاضيإ ء(٤٤۵) يلع نب دا رفعج يبأ تبث ((01175 /۲) ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك

 . ("”5 4 /*) اشاب ليعامسإل ٠



 ...(ه1؟55 ١ينابكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ت و ص سس ب يس ب يب م سس

 يف هنم لوألا ءزجلا ينارهزلا قوزرم روتكدلا ققحو :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 رظنا :لاق مث (ه1401١/ ةجحلا وذ - بجر ۷١-۷٦) ددعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم

 ^ 55-2١18 روكذملا ددعلا نم ةيلاتلا تاحفصلا

 ه۸ ةنس ىفوتملا ؛يِواَمْرَبلا مئادلادبع نب دمحم «ةدمعلا مهفل ةدعلا عج -1

 - ملقلا راد هترشن «سيملا ليلخ خيشلل ؛ماكحألا ةدمع ىلع مالكلا ةصالخ -۷

 .ه ۱٤١۷ ةنس تور

 يول يس قع نب ميهارب حرس °" ۹۲۲ ةنس فوت ىِدْنَسَمْلَقْلا لع نب ميهاربإل ةدمعلا حرش -۸

 يِداَبَْروُرْبَفلا بوقعي نب دمحم ماكحألا ةدمع حرش يف ماكحألا ةدع -

 © نيدلجم يف ه1١4 ةنس ىوتملا ءيِاَرْيَّشلا

 © .ه۷ ٤١ ىفوتملا يِداَدْعَبْلا ميهاربإ نب دمحم نب يلعل «ماهفألا ةدع -

 ةنس ىفوتملا «يِنْيَسلا يِوَلَعلا نيسنحلا نب دمحم نب باهولادبعل ؛ماكحلا ةدع ١-

 78701598 مليف ةيمالسإلا ةعماجلا يف هتروص :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق ه٥
 € ”.(ةقرو (N مس

 )١( بوغرم نب دلاخ روتكدلل يِنَعْلادبع ظفاحلا )۲۹۷( .

 )1١7/1(. يميلعلل ليلجلا سنألا ٠١١ -٠١1( /54) ةبهش يضاق نبال ةيِفاَّشلا تاقبط (5)

 :(954- ٩٩۳ /۲) ٍناَّثَكْلل سراهفلا سرهف «(778) بوغرم نب دلاخ روتكدلل ينَمْلادبع ظفاحلا (۳)

 . 9١( 4 /8) دال نبال بهذلا تارذش

 .(559) َنارْذَب نبال لخدملا )١174/7(« ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك

 مقر ٤١( /) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط «(757) بوغرم دلاخ روتكدلل يِنَمْلادبع ظفاحلا

(602). 

 ٤۷١(. - 559) نارذَب نبال لخدملا ١174(: /۲) ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك

 .(554) بوغرم نب دلاخ روتكدلل ىِيَعْلادبع ظفاحلا



 ... (ها74ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «ريِيَألا نب ديعس نب دم نب ليعامسإل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ةدمع -

 © ه9 ةنس قوتملا

 «يكلاملا يِرْضملا دمحم نب رامع نب دمحمل «ماكحألا ةدمع حرش يف ماهإلا ةياغ - 1

 ماكحإلا باتك هل كلذكو ".ه٤۸ ٤ ةنس قوتملا «تادلجم ثالث يف اع نباب فورعملا

 © .ماكحألا ةدمع بيرغ حرش يف

 يف «ينيرافسلا يلبنحلا دما نب دمحمل ؛ماكحألا ةدمع حرشب ماثللا فشك -4

 © ه184١ ةنس قوتملا «نيدلجم

 ةنس وتلا نارْدَبدَمْحَأ نب رداقلادبعل ماكحألا ةدمع ليبسلس ىلع ماهفألا دراوم -6

 © ا

 ةنس قونملا يِتَكْرَّزلا هللادبع نب رواج نب دمحمل «ماكحألا ةدمع ىلع تكنلا -7

 200 هاا

 9.954٠ مقرب ةيمالسإلا ةعماجلا يف هتروص :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 :هبارعإ يف فلأ ام( ب )

 يرمعتيلا نو خزف نب دمحم نب نوحرَف مِياَقْلا بأ نب دمحم نب هللادبع ةمالعلل

 يف ماكحألا ةدمع (ةدمعلا بارعإ يف ةدعلا) يكلالا أشنملاو دلوملا يندملا لصألا يسنوتلا

 )١١١(. مقر ٠١95( /۲) طوطخملا يمالسإلا يبرعلا ثارتلل لماشلا سرهفلا

 .(۲۳۳ /۸) يِواَخّسلل عماللا ءوضلا ء(۲۳۳ /۲) يناَكْوَّشلل علاطلا رْذَبلا

 .(۲۳۳ /۸) عماللا ءوضلا

 .(5/1) مقر 1١٠١-4 ٠١١( /۲) و ۳۳۲٤( /۳) یناتکْلل سراهفلا سرهف

 .(۲۱۸ )٤/ ٍلِكْرَّزلِل مالعألا )٤۷١( نارْدَب رداقلادبعل لخدملا

 ةعفاشلا تاقبط «((174) مقر (1707/7) طوطخملا يمالسإلا يبرعلا ثارتلل لماشلا سرهفلا

 .) )٥/ o - ۱۳۳ ةبهش يضاق نبال

 )٤۱۳(. بوغرم نب دلاخ روتكدلل ينّعْلادبع ظفاحلا



 ... (ها74ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يش ماهفألا ضاير
 ا e م م م يسم :

 ًاكلسم ةيف كلسو «تاقاقتشالاو ةغللاو بارعألا هوجول ًاعماج ًاباَرْعِإ اَيَرْعَأ ثيدحلا

 © .ارارم هيلع ئرُّقو فلأ ام رخآ وهو «هلثم يلإ قبسُي مل ابيرغ

 ظفحلا مقر دوعس نب دمحم ماّمإلا ةعماج يف وهو :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 © .ةحول ۲۳۸ ةمات ةخسن ف415-06

 :هلاجر يف فلأ ام ( ج)

 ةنس قولا يلْوَّزلا هللادبع نيدلا لامج بيطخلا ثدحملا ةدمعلا لاجر بيك ١-

A11  

 © .(ماملإلا ) همس باتك يف يِنَمْلادبعل ةدمعلا لاجر يفنحلا رهاقلادبع درفأو -۲

 ةدمع لاجر ءامسأ ٠١/ 77١ تمكح فراع ينو :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 © .ماكحألا

 )۱٤٤ - ٠٤١(. َنوُحْرَق نبال بهذملا جابيذلا

 .(71/1) بوغرم نب دلاخ روتكدلل يِنَتْلادبع ظفاحلا

 )717١(. بوغرم نب دلاخ روتكدلل يِنَمْلادبع ظفاحلا

 .(؟77) يِواَخَّسلل خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا

 )11/1١(. بوغرم نب دلاخ روتكدلل ىِيَعْلادِبع ظفاحلا



 ... (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :باتكلا مسا (أ)

 ضايرب هتيمسو :لاقف ةحارص همسا باتكلا اذه ةمدقم يف هلي يناَهِكاَقْلا ركذ - ١

 .هانعم ققو هظفل نوكيل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا

 حرشو :لاق مث هتافلؤم نم ةلمج ركذ ٍناَمِكاَمْلل يِباَقْلا دمحأ نب دمحم مجرت امل -۲

 حرش يف ماهفألا ضاير :هامس نيدلجم يف يدل يَعْلادبع ظفاحلل ماكحألا يف ةدمعلا

 © .ماكحألا ةدمع

 (9.اشاب ليعامسإو ''”«[م1897 تاي كْرَّزلا نيدلا ريخ كلذكو

 ضاير باتك اهلوأ ىلع بيك شخبادخ ةبتكم نم انيلإ تدرو ىتلا ةخسنلا نأ -۳

 يتلا ةخسنلا كلذكو« هلل# ِيناَمِكاَقْلا نيدلا جات خيشلل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا

 ماهفألا ضاير نم لوألا رفسلا باتكلا لوأ ىلع َبِتُك نييورقلا ةيلك ةبتكم نِ انيلإ تدرو
 ديرفو هتقو مامإ لماعلا ملاعلا عرولا دهازلا حلاصلا خيشلا فيلأت ماكحألا ةدمع حرش يف

 ٍيناَرَدْنَكْسإلا ًابسن يِمْخَّللا يلع نب رمع نيدلا جات نيملكتملا ةودقو نيثدحملا مامإ هرصع

 .ًادلب

 ٤- .اشاب ليعامسإ يناَهِكاَقْلل هازع مث مسالا اذه ىلع صن ^

 ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير» :باتكلا مسا نأ ايلج حضني كلذ ىلع ًءانيو

 .« ماكحألا

 )١( دييقتلا ليذ )۲٤۸/۲( مقر )1547(.

 )0( مالعألا )٥/ ۲۱۸(.

 )۳( نيفراعلا ةيده )٥/ ۷۸۹(.

 .(699 /۳) نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ



 ...(ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
LL e e000000000000011 ل ااا تا  Ra 

 . :فلؤملل هتبسن( ب )

 ىل لك ناَمِكاَقْلل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير باتك ةبسن يف فالتخا ال 0 ظ

 "”هنم تقتسا يتلا حورشلا بتك ينو" ”ءمجارتلاو "”سراهفلا بتك يف انرظن ولف |

 هتبسن ايلج رهظي (٤و ۴و ۲) مقر ةرقفلا يف قبس ام كلذكو «هيلإ باتكلا نوبسني مهمأ

 دجنت

 ابا دمحأ زكرم تاطوطخم سرهف ۸٦٤( /۲) طوطخملا يمالسإلا ثارتلل لماشلا سرهفلا لثم )١(

 .(1/*57) ةيخيراتلا ثوحبلاو قيثوتلل

 )7١9(. فولخمل ةيكياَا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش «(187) َنوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا لثم 4فإ

 .هيلي يذلا ثحبملا يف - ىلاعت هللا ءاش نإ - كلذ يلع ةلثمألا يتأتس (۳)



 ... (ها/14ت) يَناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 me ETT param mma kN i nma ناسا 11

 :باتكلا ةناكم (1)

 يف ةناكملا هذه ىلجتتو «يكلالا بهذملا بتك نيب ةميظع ةناكم باتكلا اذهل ناك دقل

 باتكلا اذه مظع ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو «هدعب ءاج نمل ًادمتعم ًاعجرم هنوك
 .ةّمحلا هدئاوفو

 :هنم تدافتسا يتلا بتكلا ضعبب هصوصنل جذان ركذ يلي ايفو

 :ثيدحلا حورش بتك نم (أ

 ريشتسي نأ ٍبْعَكل لوألا ناك :ةدمعلا حرش يف ِيناَهِكاَقْلا لاقو :رَّجَح نبا لاق - ١

 عيمجب قدصتلا نأ اهيف هل رهظ هتبوتب هحرفل لاح هدنع تماق هنأك نکل «هيأرب دبتسي الو

 ©. ىهتنا مزجلا ةغيصب ةراشتسالا دروأف ءركشلا يف هيلع قحتسم هلام

 ةيآلا نيب قرفلا :لاقف ةدمعلا حرش يف ناَِكاَقْلا هبقعتو: -ًاضيأ- لاقو -۲

 دحأ ىلع لمحي نأ نيعتف عيمجلا يف تلمعتسا ةدحاو ةظفل نمضت ثيدحلا نأ ثيدحلاو

 رجالا و ءاهيف ترركت رمألا ةغيص نإف «ةيآلا فالخب «بدنلا وأ بوجولا نيرمألا
 (”.لصألا ىلع رخآلا يقبو «ليلدب نيرمألا دحأ يف فرصف بوجولا

 :ظفاحلا لاق « لجر هءاج » رفغملا : يأ « هعزن املف ١١١۲] : ١ ت1 يناّقْررلا لاق -۳

 [787تآ]يناَمْرَكلاو ةدمعلا حرش يف ِيناَهِكاَقْلا مزج دقف الإو «ةياور يف هدارم َّنأكو ءمسي مل

 © .ةّرزب وبأ هنأب:

 نم اذهو :- ةدمعلا حرش يف يأ - يناَهِكاَقْلا لاق :[187١١ت1يناَعْنَّصلا لاق - ٤

 دحأ يف وه اهنإ :ةاحنلا هلاق يذلا نإف .هقذحو هتعارب عم ضاّيِع يضاقلل عقو ام بجعأ

 الف دحاو ىنعمب دحأ اأو دحأ نِ ينءاج امو دحأ رادلا يف ام وحن «مومعلل يذلا

 . )007/7/1١1( يِراَّخُبْلا حيحص حرشب يرابلا حتف ()

 . )0741/1١ يالا حيحص حرشب يرابلا حتف (؟)

 .(0717/؟) كلام ماّمإلا أطوم ىلع يناّتزَرلا حرش (۳)



 BR> ... (ه١٤۷۴ت ) يناهكاًقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 « بذاك اكدحأ نإ :١ هتمو 4 د هلآ ره ل :وحن تابثإلا يف امه اعتسا يف فالخ
 قط

 : هقفلا بتك نم ( ب

 :ةبانجلا نم لسغلا لبق ءوضولا ةلأسم يف يِرَمْزَأْلا يبآلا عيِمّسلا دبع حلاص لاق-١
 يف يأ - ٍناَمِكاَقْلا لاق ءيِعِفاَّشلاو كِلاَم بهذم وهو الماك ًاءوضو ًاضوتي هنأ هرهاظو

 ("”.روهشملا وهو :- ةدمعلا حرش

 :َو هلوق ءاملعلا لمح دقو: باَّطحلاب فورعملا يبرغملا نمحر لادبع نب دمحم لاق-؟

 :ماكحألا ةدمع حرش يف يناَهِكاَقْلا لاق «نيهجو ىلع «مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو َّنَمَو»

 .مارحلا يف عوقولا ىلإ هب تضفأ اهيلع موادو «تاهبشلا ىطاعت نَّم نأ :امهدحأ

 ءاهب رعشي ال ناك نإو «رمألا سفن يف مارحلا يف عقو «تاهبشلا ىطاعت نَّم نأ :يناثلاو

 “ىهتنا .كلذل تاهبشلا ىطاعت نِم عنمف

 نع ةلاسّرلا حرش يف حهركذ لوقلا اذه « خلا لبق دق لب » :هلوق :يقوسدلا لاق-٣

 © .جع هاضتراو ةدمعلا حرش يف ِياَهِكاَمْلا

 تعمسو :ماكحألا ةدمع حرش يف يناَهِكاَقْلا نبا لاق :يِوّدَعلا يِديِعَّصلا يلع لاق- ٤

 © .ها د هناسل ىلع ٍةربإ سأرب هنم ذخأ ول ىتح :لوقي انخويش ضعب

 )١( ةيآلا ءصالخإلا ةروس )١(.

 (؟) العدة)٤/۲۳۲(.

 .(15) ِياَوَرْبَقْلا ديز بأ نبا ةلاسر حرش يناعملا بيرقت يف ينادلا رمشلا (۳)

 ٥۳١(. /۲) ليلجلا بهاوم (5)

 )٥( يقوسدلا ةيشاح )755/5( .

 .يروُهْجَألا يلع ىلإ ةراشإ (جع) كلذكو «باَّطحلا دمحم ىلإ ةراشإ وهف (ح) ب هيلإ راشملا زمرلا امأ

 )١10-١517(. يريفظلا ميرمل ةيهقفلا بهاذملا تاحلطصم

 09١(. /؟) يِرَدَعْلا ةيشاح



 ...(ه1؟غتر يناهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ak Ck jlا اانا اا شل  team rrrسسوس لجل  

 . ملعأ هللاو .رثك يناكاَملا ماّمإلا نع لقن نم َّنإف امومعو

 :ةيملعلا هتميق ( ب )

 ىلع دمتعا هنوك يف ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير باتك ةميق عجرت- ١

 اهمساب حرص ءاوس «ةليصأ بتك اهلكو «ةرخأتملاو ةمدقتملا يكلاَا بهذملا بتك نم ديدعلا

 ةنودم كلذ ىلع ةلثمألا نمو ءاهفلؤم مساب حّرص امنإو حّرصُي لو صنلاب اهنم لقن وأ

 نبال ةحضاولاو [154ت]ّيِْعْلا دمحم ة تعلو .[7 «ت]ِيناَوَرْمَقْلا نوُْحَس

 نيقلتلاو «ضاّبع يضاقلل ملعملا لامكإو ؛.5””157ت]1يرزاَدل ملعملاو «[۲۴۸ت]بیبح

 ةضراعو «[1475ت]يِجاّبلل ىقتتملاو ء[١١٤ت]يضاقلا باهولادبع دمحم يبأل ةنوعم او

 نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقعو "٤ ١[« ت]يَرَعْلا نب ركب يأ يضاقلل سبقلاو يذوحألا

 وهف « ديلا قيِقد نبال مام إلا حرشو ء[۲۹۹ت]زاّرَلا نب دمحم ةيزاّوُخاو ]٦١1ت ]شاش

 ةمدقتملا يكلاملا بهذملا بتك تاهمأو نويعل عماج رصتخ نع ةرابع ةيحانلا هذه نم

 .ةرخأتملاو

 ثيدحلا يف ةدمعلا حرش هلو :نوُحْرَف نبا هلاق ام باتكلا ةميق ىلع ليلدتلل يفكي-

 © .هتدئاف ةرثكل هلثم ىلإ قبسي مل

 نم ٍناَهِكاَفْلا باتك ناكو :يكِلاَا يبرغملا دمحم نب ىسيع خيشلا هلاق ام كلذكو-"

 يف سيفنلا باتكلا اذه ةميق ىلع ةليلج ةحضاو ةلالد لدي اذهف ''”.اهتياورب ىنتعملا بتكلا

 .هباب

 )١( بهذملا جابيدلا )185(.

 تافنصملا لصو يف ديناسألا بختم هباتك ىلإ كلذ ازعو بوغرم دلاخ روتكدلا هنع كلذ لقن (؟)

 يِنَْلا دبع ظفاحلا )٠٠٠٠١(. مليفلا مقر يكملا مرحلا ةبتكمب روصم :لاقو ديناسملاو ءازجألاو

(TY) 



 ۰ ...(ه٤۷۲ت ) يِناَبكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ت ج ج حتت لباسسللا ا ا|ا ||| |3110 اف” ”٠ ” صصص

 لام نکس قا باكل اذه نو وما هذ ي يتشياعمو يئارقتساو يعبتت دعب

 :ةيلاتلا طاقنلا يف فلؤملا جهنم

 يف يِسِدُقُلا يِنَعْلادبع ظفاحلا كلذ ركذ ك ؛ثيداحألاو «بتكلاو «باوبألا نود- ١

 .باتك ىلع باتك الو باب ىلع باب الو «رخآ ىلع ًاثيدح مدقي ملف ماكحألا ةدمع هباتك

 لاق ثيح قادصلا باب يف لعف امك ةيوغللا ةيحانلا ني بابلا ناونع ىلع ملكتي- ۲

 مضب- ٌةَقَدَصلا كلذكو ةأرملا ٌرْهَم وهو - اهرسكو داصلا حتفب - ٌقاَدِصو ٌقاَدَص :لاقي

 نيكستو مضلاب - هلثم ٌةَقْدّصلاو «4 هَ َنَِِّقدَص ِهَسَيِلآ ااو # :ىلاعت هلوق هنمو - لادلا

 يف لعف اك ةيوحّنلا يحاونلا كلذكو .ًاَفاَدَص اهل تيّمس اذإ هةأرملا ٌتْفَدْصضَأ دقو - لادلا

 - وه «هرخآ ىلإ « اًهَتْيَطْعَأ نإ َكُراَرِإ » - ماللار ةلصلا هبلع- :هلوق يناثلا ثيدحلا قادصلا باب

 ىطعأل يناشلا لوعفملاو «هربخ هدعب ةيطرشلا ٌةلمجلاو «ءادتبالا ىلع عوفرم - ءارلا مضب

 اهفذح وأ ءىطعأ يلوعفم دحأ فذح زاوج يف فالخ الو ءهايإ اهتيطعأ هريدقت ءفوذحم

 دحأ فذح يف ىلاعت لاقو«ىطعأ يلوعفم فذحف ينو لمَ مام :ىلاعت هللا لاق «ًاعيمج

 الو كلذ وحنو «دومحملا ماقملاو.ةعافشلا: يأ 4 حضَوَدَكُبَر كليِليمُب َفْوَسَلَو © :نيلوعفملا

 طرشلا فرح ةلوليحل «ىطعأل ايناث الوعفم نوكيو «ةياورلا هذه ىلع كرازإ بصن زوجي

 لوألا ثيدحلا يف لعف امك ( حرشلا) ةملك ثيدحلا ركذ دعب ًانايحأ ركذي-ا#

 دودحلا باتك ينو لوألا ثيدحلا ةدعلا باب يف كلذكو «قادصلا باب نم ثلاثلاو

 لوقيف هوجولا ركذي مث( هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا ) ةملك انايحأو «عبارلا ثيدحلا

 نم لوألا ثيدحلاو «قادصلا باب نم يناثلا ثيدحلا يف لعف امك اذكهو يناثلا مث لوألا

 بتكي وأ «(حرشلا) بتكي مث (فيرعتلا) ركذي يوارلل مجرتي نأ دارأ نإو «قالطلا باتك

 كلذ لعف اك ةمدقم :هلوقب أدبي انايحأو «هوجولاركذي مث ء(هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا)

 ثيدحلاو بتكي كلذ دعب مث حرشلا بتكي انايحأو «لوألا ثيدحلا عاضّرلا باتك يف

 . كلذ يف نيعم جهنمب مزتلي مل وهف ءاذكهو ىلوألا :لوقيف ركذي مث لئاسم ىلع لمتشي



 ... (ه1؟4ت) يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نمو «ماهفتسالا اذه ىلع باوجلا ركذي الو ماهفتسالا بولسأ لمعتسي دق-٤
 نأ ٠:يوارلا لاق رظناو :لاق ثيح لوألا ثيدحلا «ناعللا يف درو او كلذ ىلع ةلثمألا

 ثيدحلا «قادصلا باب يف لعف امك بيجي دقو «؟ةّنيَعُي لو «هنع ىنكف «؛ ِنآلُف نب لق
 اهبايحتسا :كِلاَم لوق رهاظ ؟هدعب وأ لوخدلا لبق اهتيعورشم لهو :لاق ثيح ثلاثلا

 .ءانبلا دنعو دقعلا دنع اهبابحتسا :بيبح نبا يكحو «هريغ لوق وهو «لوخدلا دعب

 َتيِعْفاَّشلاو ةيفنحلاو «ةيكلالا نم مهعابتأو اهباحصأ ىلإ ةيهقفلا لاوقألا وزعي-

 .ةّيرِهاظلا و «ةلباتحلاو

 :زيزعلا باتكلا اذه ةمدقم يف لاقف هباتك يف ةيلاتلا زومرلا عضو ىلع حلطصا- 1

 يي حيشلل وهف اذك ( ح) وأ «ضاّيِع يضاقلل وهف اذكه ( ع) باتكلا اذه يف دهت ثيحو

 .هللا مهمحر ديِعْلا قيقد نبا نيدلا يقت خيشلل وهف ( ق ) وأ « يِوَوّنلا نيدلا

 لبق لبيلعتلاب يتفملا يتفتسملا رادتبا هيفو :تلق :الثم لوقيف دئاوف ثيدحلا نم -۷

 .يناثلا ثيدحلا عاضّرلا باتك يف كلذ درو امك «ىوتفلا عامس

 ىلع صني دقو «ليوطتلل ًابنجتو ًايدافت «يتأيس ام وأ قبس ام ىلع ئراقلا ليم -#
 ىلع صني ال دقو لوألا ثيدحلا ناعللا باتك يف كلذ عنص اك «هيلع ليحي يذلا عضوملا .

 .لوألا ثيدحلا ءاضقلا باتك يف عنص اك عضوملا

 ثيدحلا قادصلا باب يف لعف ام لثم ةملكلا يف ةدراولا ةءارقلا ركذ ىلع جّرعُي دق-9

 نأ ىنعمب رسكلابوءمهل عباطلاو متاخلاك وهف مهمتخ حتفلاب «نييبنلا مناخ :لاق ثيح يناثلا

 باتك يف كلذكو« # بلا ماکو #9 :ىلاعت هلوق اب ئرُق دقو .مهرخآ :يأ مهمتخ

 .فيَك لثم «لعَق لع ًافنآ ءيرُق دقو :لاق ثيح سماخلا ثيدحلا ناعللا

 الو «ةباحصلا نم هاور نّم الو «هدنس ركذي ال هنإف ثيدحب هداهشتسا دنع- ٠
 باتك يف لاق طقف ةدحاو ةرم الإ فعضلاو ةحصلا ةيحان نم ثيدحلا مكح ىلع ملكتي

 يِذِمْرَتلا مكح لقن دقو ءنّسح ثيدحلا اذه: ناَهْبَت ثيدح يف لوألا ثيدحلا يف قالطلا

 كلذ عنص اك نتملاو دنسلا ثيح نم ثيدحلا يف ءاملعلا مالك لقني دقو «راثآلا كلذكو ءهيف

 . لامجإلا ليبس ىلع كلذو عبارلا ثيدحلا روذنلا باب يف



 ... (ها؟4تر يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 OOOO ب ببال

 ا ه5 ممتن ٠0601060622 ٠

 ةلأسم يف يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف لاق اك «ةلأسملا يف حيجرتو يأر هل-١

 ظفل طارتشا ىلع كلذ يف ليلد ال هنأ يل رهظي يذلا: تلق :لاق ثيح لوبقلا ظفل طارتشا

 نسحب الو: لاق ثيح روذنلا باب يف كلذ رهظي امك «ةلدألا نيب حيجرت هل كلذكو «لوبقلا

 هنم هيزجي هنأ هلك هلاب قدصتي نأ رذن ْنَم نأ ىلع ثيدحلا اذ كلام بهذ لالدتسالا

 نم :بُهو نبا هاور اب لالدتسالاو ءدب الو زيجنتلا ةغيصب تأي مل 5 ًابْعَك نأل ءثلثلا

 .نسحأ « ثلثلا هنم هل زاجأف 4 هللا لوسر دهع ىلع هلام عيمجب قدصت الجر نأ

 قالطلا باتك يف ركذ اك «همساب حّرصي دق هنم ذخأ يذلا باتكلا ركذ دنع -

 اك ةَيْنْعْلا باتك يف مساَقْلا نبا لاق :هلوق كلذكو «ةنودملا ينو :لاق ثيح لوألا ثيدحلا

 نبال ةهاركلاو الثم لوقيف حرصي ال دقو «سداسلا ثيدحلا صاصقلا باتك يف درو

 مسا رصتخي دق كلذكو «يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف درو اك دمحم باتك يف ماقا

 .ماملولا حرش هب دصقو ماملإلا ينو :لاق ثيح سابللا باتك يف عنص اك باتكلا

 نم يناثلا ثيدحلا يف كلذ درو اك «ثيدحلا يف دراولا مهبملا ركذي دق ًانايحأ- 1

 مآ اهنإ :ليقف ءاهسفن ةيهاولا ةأرملا هذه مسا يف فلتخا دقو :لاق ثيح قادصلا باب

 ثيح عبارلا ثيدحلا دودحلا باتك يف كلذكو ءردان اذهو ةليزُعوأ «ةّيزُع اهمساو ءكيرّش

 ثيدحلا ةدعلا باب يف درو ام لثم ريثكلا لفغأ دقو كلام نب عام وه :لجّرلا :لاق

 باتك يف كلذكو « ؟ يه ْنَم ركذي ملو .. ٌةأَرْما تَءاَج » : ْثَلاَق ةَمَّلَس ٌّمأ نع عبارلا

 كلذكو ؟وه ْنَم ركذي ملو« هليو اَهْلِ َلَسْرَأف » : يوارلا لاق يناثلا ثيدحلا قالطلا

 ركذي لو . َةَراَّرَف ينب نم ٌلجر ءاج » : يوارلا لاق «ثلاثلا ثيدحلا « ناعّللا باتك يف

 باب ني ثلاثلا ثيدحلا يف لعف ام لثم ثيدحلا يف ةدراولا ةملكلا ىنعم ركذي ٤١

 يف كلذكو «؟كنأ امو؟كلاح ام:اهانعمو اهم ُمَهْفَْسُيٌةملك :ْيْهَمو :لاق ثيح قادصلا

 عفترا :ًاَقَرو : عساتلا ثيدحلا صاصقلا باتك يف هلوق كلذكو «لوألا ثيدحلا ةدعلا باب

 .ريثك اهريغو« عطقناو



 ... (ه١۷۴ت) يناّيكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 :لاق ثيح ثلاثلا ثيدحلا قادصلا باب يف كلذ عنص اك نازوألا رادقم ركذي 6

 .امهرد نورشع: ّشَّنلاو «نوعبرأ: ةّيقوألاو هارد ةسمخ اولا

 |[ىكءامهركذي مث نيهجو نم لطاب كلذ لوقن انأل: الثم لوقيف ةباجإلا بتري دق ١

 ثيدحلا ةدعلا باب يف هلاق ام كلذكو «قالطلا باتك نم لوألا ثيدحلا يف كلذ لعف

 .اهركذ مث هجوأ نم روهمجلا لوق حجرتي نكل ّضراعتلا انملَس :ٌتلُق لوألا

 ثيدحملا يف لعف امك ؛ملعأ هللاو :هلوقب ثيدحلا حرش ةياهن دعب همالك متخي - ١١

 قادصلا باب نم يناثلا ثيدحلا يف لعف امك قفوملا هللاو «قادصلا باب نم ثلاثلاو لوألا

 .ةدعلا باب نم يناثلا ثيدحلاو

 ثيدسحلا قالطلا باتك يف لعف امك ؛طبض ىلإ جاتحت يتلا ةملكلا طيضُي دق -۸

 مسالا كلذكو «لّسْرَلا هنأ ىلع ٌبصنيو لسرلا هنأ ىلع ُمَقْرُي ليكولاو :لاق ثيح لوألا

 نيسلا حتفب - « لباتسلا وبأو ١ - ةدحوملا حتفو نيسلا مضب - ةَعْيبَس :الثم لوقيف ايفرح
 ثيدحلا ةدعلا باب يف كلذ عنص اك« لهم نيع اهدعب ةدحوملاب ككعبو - ةدحوملابو

 .زمهلاو فاقلاو ءارلا حتفب ةر -: ًاَقَر و لثم ثيدحلا يف ةدراولا ةملكلا كلذكو ءلوألا

 نأ دعب لوألا ثيدحلا قالطلا باتك يف لاق امىك«ملعلا لهأ ضعب بقعتي دقو-۹

 نا هبت ثيدح يف ليلدال هنأ يضنقي مالكلا اذهو : تلق :لاق ضايع يضاقلا مالك ركذ

 ام مظنني الف «نهريغ يف ةدوقفم - مالسلاو ةالصلا هيلع - هجاوزأ يف هتيصوصخ دوجول

 هيفو :تلق :هلوقب هبقعت 5 [*١٠ت]يِرَّطلا لوق لقن ال كلذكو ءاذه ىلع ح هب ٌلدتسا

 مالك لقن نأ دعبف ةغللاب قلعتي ايف كلذكو «لوألا ثيدحلا ناعللا باتك يف لعف امك ءرظن

 لمأت ريغ نمي خيشلا نمي ردص هنأكو ؛لطاب وأ ديعب اذهو :ٌتلق :لاق ديلا قيِقَد نبا

 .لوألا ثيدحلا ةقرسلا دح باب يف درو امك «خلا كلذب ملكتملا دارم الو ءةيبَرَعْلا دعاوقل

 ركذي ًانايحأو ءزمرلا بحاص مالك ركذي مث هحلطصا يذلا زمرلاب يتأي ًانايحأ ٠١-

 .لوألا ثيدحلا قالطلا باتك يف لعف امك «هزمر ركذي مث زمرلا بحاص مالك

 لعف امك «حاحصلا يف يروح ا مالك ىلع ةيوغللا يحاونلا يف دمتعي ام ريثك-؟ ١
 .يناثلا ثيدحلا قالطلا باتك يف كلذ



 -.. (ه1؟4تر يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لاق ثنيح صاصقلا باتك يف كلذ لعف اك «تاياورلا ىلإ ريشي دق كلذكو

 لدي اذهو« ةمومضملا تحت ةانثملا ءايلابو «ةدحوملا ءابلاب ّيِوُر « لطب كلذ لثمف » :هلوقو
 » :هلوق :لاق ثيح لوألا ثيدحلا دودحلا باتك يف كلذكو« تاياورلاب هعالطا قمع ىلع

 رسفي وهف كلذ ىلع ءانبو « اهومحوتسا » ىرخألا ةياورلا يف ًارسفم ءاج « َةَيدُما اَوَوَتْجاَف

 . ىلاعت هللا همحر هجهنم نم اذهو ىرخأ ةياورب ةياور

 .(۲۲) ةرقف يف هلاثمو ىرخأب تاياورلا ضعب رّسفُي هنأ -۳

 همسا ركذيف مجرت اذإ مث «ةيناث ةرم هل مجرتي ال هنإف ثيدحلا يوارل مجرت اذإ- "4

 بلاغلا وه اذه «هتافو « ةنسو هل ىور نّمو «هنع ىور نّمو «یور نم نعو «هتينكو «هبسنو

 .هتمجرت يف

 باتك يف درو امك ؛دادحإلا لثم «ةيهقفلا تاحلطصملاب فيرعتلا لوانتي دق- ٥

 .لوألا ثيدحلا يف ناعللا باتك يف كلذ درو امك ناعللاو «يناثلا ثيدحلا ةدعلا

 تنك نإ ىنعطأ :برعلا لوقتو :لاق اك ةيبَرَعْلا لاثمألاب انايحأ دهشتسي دق 5

 .يناثلا ثيدحلا ةدعلا باتك يف كلذ درو اک «ينبا

 ثيدحلا دودحلا باتك يف لعف امك ءاهياحصأ ىلإ اهوزعي ًانايحأ ةيرعشلا تايبألا-۷

 ثيدحلا ناعللا باتك يف عنص اهك « تيبلاركذي مث رعاشلا لاق :لوقي ًانايحأو لوألا

 .لوألا

 ثيدحلا ناعللا باتك يف ركذ امك «هریغ مالك صن وهو تلق :لوقي ًانايحأ 8

 «ءاتفتسالا قيرط ىلع َءاج هنأ نم ركُذ امل ءرظن هب لالدتسالا ينو :تلق :لاق ثيح ثلاثلا

 ؛ماكحألا ماكحإ يف درو امك « ديلا قيِقَد نبا مالك صن وهو «هركذ ىلإ ةيعاد ةرورضلاو
 كلذب 5# يبنلا رورس ببسو :تلق :لاق ثيح سماخلا ثيدحلا ناعللا باتك يف كلذكو

 كلذكو «يرزاَلا مالك نم وهف 10 4ت]خلا....ةماسأ بسن يف ُحّدقت تناك برعلا نأ وه
 ی < و ب ع

 ةياورلا يه هذه « ِةَْرْما ىلع اتي َلُجّرلا ٌتْبََرَم » :هلوقو :لاق ثيح دودحلا باتك يف لعف

 ليمي يأ - ةزمه اهدعب «ةحوتفم نون اهدعب «ميحلا نوكسو .تحت ةانثملا حتفب - ةحيحصلا

 مث هصيخلتو ةلأسملا يف انبهذم ليصحتو: لوقي ًانايحأو« ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذهف



 ...(ه1؟6ت) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير

 يف كلذ درو اک «شاش نبا مالك صن وهو « يناَهِكاَْلا مالك نم هنأ ئراقلا نظيف كلذ ركذي

 .ثلاثلا ثيدحلا روذنلا باب

 اكحألا ماكحإ هباتك نِ هلقني هنإف ( ق ) ديِعْلا قيِقَد نبا نم لقن اذإ بلاغلا

 «بلاغلا وه اذه مِلْسُم حرش نم ( ح) يِوَوَنلا و ؛ملعملا لاكإ نم ( ع) ضاَيِع يضاقلاو

 .مهمالك صن نِ ًابيرق وأ مهمالك صن لقني بلاغلا يف هنإف لقن اذإو
 لثم ةيملعلا باقلألاو تاحلطصملا مادختسا يف هقبس نم جهنم ىلع راس-١

 باب يف عنص امك نييِداَدْعَبْلا ضعبو«ثلاثلا ثيدحلا ناعللا باتك يف كلذ درو امك «ماتإلا

 باب يف كلذ عنص اك انخويش يرخأتم ضعب لاق :لوقي ًانايحأو «ثلاثلا ثيدحلا قادصلا

 .كلذ ريغو «ثلاثلا ثيدحلا عاضّرلا باتك يف امك باتكلاو «ثلاثلا ثيدحلا ةدعلا

 يف درو امك [477تآرمع وبأ لاق لثم مسا نم رثكأب صخشلا ًانايحأ ركذي-ال ١

 . نبا لاقو :يناثلا ثيدحلا دودحلا باتك يف كلذ دعب لاق مث عبارلا ثيدحلا صاصقلا باتك

 ثيدحلا ناعللا باتك يف كلذ عنص امك هنسحتسيو امالك هريغ نع لقني دق-۲
 ريسفتو نسح ريرقت اذهو :تلق كلذ دعب لاق مث ديِعْلا قيقَد نبا مالك لقن دقف «نماثلا

 :لاق ديلا قيِقد نبا مالك لقن نأ دعب لوألا ثيدحلا صاصقلا باتك يف كلذكو «نيب

 .اهقح ظفحلا َنِم معتم «ىنعملا اذه يف ةليلج ةسيفن ةدعاق هذهو :تلق

 لعف امك «ريغلا كلذ هلاحأ ام ركذيو «هريغ نع مالكلا لقني نايحألا ضعب يف-ا"ا“

 انمّدق دقو :هلوق ديلا قيِقد نبا مالك لقن دقف «لوألا ثيدحلا صاصقلا باتك يف كلذ

 ٍناَمِكاَقْلا هركذ ديِعْلا قيقد نبا مالك نم لب يناَمِكاَفْلا مالك نم سيل اذهف ريفكتلا يف ٌقيرطلا

 .صنلاب ديِعْلا قيِقَد نبا نم هلقن ام عم

 نماثلا ثيدحلا صاصقلا باتك يف كلذ عنص اك دئاوفلا ضعب ىلإ ريشُي دق-ال

 :الثم لوقيف تاهيبنتلا ضعب ىلإ ريشي كلذكو ءاهركذ مث نانسألا لم :ةدئاف :لاق ثيح

 ةقرسلا دح باب يف هلوق كلذكو «ثلاثلا ثيدحلا دودحلا باتك يف كلذ عنص اك هيبنت



 ... ( شالات )يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 سلا

 ا چ ڪڪ

 مث ةيئاجه ةدئاف :لاق ثيح روذنلاو نايألا باتك ينو «ةّيوغل ةدئاف :ثلاثلا ثيدحلا

 . اهركذ

 كلذكو «لوألا ثيدحلا دودحلا باتك يف عنص اك نكامألاب فّرَعُي ًانايحأو

 .عباسلا ثيدحلا داهجلا باتك يف كلذكو «يناثلا ثيدحلا ةمعطألا باتك

 اك «خلا ناك نب رْفّتلا مهوبأو «ةليبق شيرق :هلوق لثم لئابقلاب فّرَعُي ًانايحأو-7
 .لوألا ثيدحلا ةقرسلا دح باب يف كلذ ركذ

 .ةروسلا مسا ركذي ال ةينآرقلا تايآلاب هداهشتسا دنع-۷

 ةقرسلا دح باب يف عنص امك ؛هركذي الو ثيدحلا ىلع لی نايحألا ضعب يف-"8
 ىلع لادلا رخآلا ثيدحلا يف امك :لوقي ًانايحأو «مِلمْملا ىلع ْثّسلا يف ءاج امل :لاق ثيح

 .يناثلا ثيدحلا سابللا باتك يف كلذ عنص اك «كلذ

 عنص اک «مهئامسا ىلع صيصنت ريغ نم مهنع ذخأ نيذلا هخياشم نع لقني دق-۹

 مهمحر - انخويش ضعب ناك دقو :لاق ثيح لوألا ثيدحلا روذنلاو نايألا باتك يف كلذ

 :ًالثم لوقيف ءيرخأ ةرابعب هنع رّبعُي لب هوحنو قالطلا ظفلب هسيردت يف ظفلتي ال - هلل

 ثيدحلا سابللا باتك يف عنص اى هيلع صني انايحأو «كلذ وحنو «فاقلاو «ماللاو ءاطلا

 نم لوقي :[185تا]5# يسرملا سالا ابأ ماَمإلا انخيش تعمسو :لاق ثيح ثلاثلا

 .اًسح ىنغلا دجو هلزنم هلوخد دنع هللا الإ هلإ ال :لوق ىلع بظاو

 ثيدحو «ةّرحلا جارش ثيدح :الثم لوقيف ةمساب ثيدحملا ركذي ًانايحأ- ٠

 .ةساسجلا

 يف كلذ عنص امك ؛ ُنيَّدلا) لغم ةغللا يف اهتاقالطا ركذيو ةملكلا ركذي دق - ١

 ركذ ثيدح عبارلا ثيدحلا سابللا باتك يف عنص كلذكو «لوألا ثيدحلا ةمعطألا باتك

 .(مالسلا ) ظفل تاقالطإ

 عنص امك هروهشملا وه اذهو :لوقيف ةيكِلاَا بهذم يف روهشملا لع صني ًانايحأ- 7

 .عبارلا ثيدحلا ديصلا باب يف كلذ



 ... (ه1؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا

NOT E i a a 

 ا لوسرلا ىلع ىلصو «هيلع ىنثأو ءا دمح ةليلج ةقاخبب بانك متخ مث
 .هيف رظن وأ «هعمس وأ «هأرق وأ «هبتكتسا وأ «هبتك نمل اعدو «للزلا عوقو نم هبر ةختساو

 .ملعأ هللاو



 ... (ه1؟8ت) ِيِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
r CCC COO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 
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 دمتعا هلاك ناَهِكاَمْلا تدجو قيقحتلاو ةساردلاب هتلوانت يذلا ءزجلا اذهل ىعبتت دعب

 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو ءاهرصحب تمق دقو ءاهمساب حرص رداصملا نم ةلمج ىلع

)0 

00 

 فرق

 ةنس ىفونملا ءيِرَمَّتلا ربلادبع نب هللا دبع نب فسوي رمع يبأل :باعيتسالا ١-

 . ( عوبطم ) . ھ۳

 02 عبرألا دولح ف تام 3 يِبْطْرُفْلا فيرَط نب كلملادبع ناورم يبأل .لاعفألا

 . ( هيلع فقأ )

 ديِعْلا قيِقد نباب فورعملا بُهو نب يلع نب دمحم حتفلا يبأل ماملإلا حرش يأ:ماملإلا

 .( ديعسلا زيزعلا دبع خيشلا قيقحتب هنم ءزج عوبطم ) 2” .ها/7٠ ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا « يِرَدْنَكَسِإلا هللا ءاَطَع نب ميركلادبع دمحم يبأل :بيرقتلاو نايبلا

 .( هيلع فقأ ل) "ه7

 ©. ه ٤١١ ةنس قوتملاياَوَريَقْلا زاَّرَقْلا رفعج نب دمحم هللادبع يبأل:ةغللا عماج

 . (هيلع فقآ م)

 . ( عوبطم ) °” .ه١/31 ةنس ىوتملا « يَطَرَقْلا ىيْلَدْنَألا

 .(عوبطم) © ه1 5ت ءيِدْعَّسلا شاش نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأل :رهاوجلا

 .(09"7 -۳۵۷) َنوُحَرَف نبال بهذملا جابيدلا

 .(1579) مقر )1١1/5( يِطويْسلل ةاعولا ةيغب

 (501/7) يِدْفَّصلل تايفولاب يناولا .(177) مقر (۲۰۷ /۹) يِكْبُسلل ىربكلا ةيِجفاَّشلا تاقبط

 .(585) مقر

 .(078) مقر (177/) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش ء(۷١١) َنوُحْرَق نبال بهذملا جاييدلا

 )٠١١(. مقر ۷١( /1) يِطوُيَّسلل ةاعولا ةيغب

 ۳١۷(. -119) نوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا

 .(011) مقر )١56( فولخمل ةيكلاَخا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش



 0 (ها74ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا شاير
COOP POTENAOONOIOOEE OEEڪک س 2س سس 170001010710000  | 

 ٠٠٠١© ت «يناتش سلا ثَعْشَألا نب نايلس داد يبأل :دٌّواَد يآ ننس -۸

 .(عوبطم)

 .هيلع مالكلا قبس .هددصب نحن يذلا باتكلا اذه بحاص ِيناَهَكاَمْلل :ةلاسّرلا حرش -84

 .(عوبطم) °. ۳۸۸ ةنس ىفوتملا «يباَطَْلا دمحم نب دمح ناميلس يبأل :ننسلا حرش ٠١-

 "7 .ه11/1 ةنس وعملا« يِوَّوَّنلا فرش نب ىيحي ايركز يبأل :مِلْسرُم حرش ١-

 .(عوبطم)

 ةنس ىفونملا يِراَخّبْلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع يبأل :يِراَخُبْلا حيحص -

 . ( عوبطم ) م

 « يِروُباَسِيَتلا يِرْيَّشَقلا مِلْسُم نب جاجحلا نب ملم نيسحلا يبأل :مِلْسُم حيحص -1

 .( عوبطم) '” .ه١17 ةنس وتلا

 ةنس ىفودملا « يِبّطْرَقْلا ّيِبْتْعْلا زيزعلادبع نب دَّمَْأ نب دمحم هللادبع يبأل :ةّيريْحْلا 5

 ةعوبطم :رهاوحلا دقع باتك قيقحت ءانثأ دمحم نب ديح روتكدلا لاق 2”. ه65

 9 دجلا دْشُر نبال ليصحتلاو نايبلا باتك نمض

 0 .هاا/ه ةنس وتلا «يِدِيِهاَرَفْلا دّمْحَأ نب ليلا نمر لادبع يبأل :نيعلا 65

 )١( مقر (1851- 159/5) رجح نبال بيذهتلا بيذبت )۲۹۸(.

 .(415) مقر (4 05 - )٤ ٤۰ يِطوُيّسلل ظافحلا تاقبط (؟)

 مقر (097" /۲) يِتْكْلل تايفولا تاوف ء(٤٥٤) مقر ١157( /۲) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاّشلا تاقبط (۳)

 .(ة )0

 .(87/15) مقر )٠١١/۲( يِبَهَّذلِل فشاكلا ()

 )٥( مقر (284- ه88/5) يِبَهّذِلِل ظافحلا ةركذت )115(.

 .(۲۳۹ - ۲۳۸) نوحْرَف نبال بهذملا جابيدلا (5)

 .(41 /1) ةنيمثلا رهاوجلا دقع (۷)

 )٠٠١(. مقر (45 )١/ يدابأ زوريفلل ةغلبلا



 ... (ه154ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير .

 ةنازخب ةعطق هنم :رهاوجلا دقع باتك قيقحت ءانثأ دمحم نب ديمح روتكدلا لاق

 ةقرشتسم اهتققح «ةالصلا نم ءيشو ةراهطلاب قلعتت يهو «( )۸٠۹ مقر نييورقلا

 م ١١۹۴٤ ةنس ةينسحلا ثيدحلا رادب هقيقحت ديعأو «م ۱۹۸٩ ةنس ايناملأب نوب ةعماجب

 هقفلا رداصم يف تاسارد باتك بحاص ماق اك «يسيردإلا ةزيزع ةبلاطلا نم

 اهرشن ناوريقلاب ةداقر ةبتكمب اهيلع رثع ةحضاولا نم ءازجأ قيقحتب يكلاا

 سماخلا نرقلا دودح ىلإ ايقيرفإ لامشب هقفلاو ثيدحلا ةياور :هباتك نمض

 قلعتت :ىلوألا تاعومجم عبرأ نع ةرابع وهو م1491 ةئس ردص «يرجملا

 «جحلا كسانم ةمتت :ةثلاثلاو ءجحلا كاسانمب قلعتت :ةيناثلاو ءرفسلا ةالص باتكب

 ^ .تاداهشلا باتكب قلعتت :ةعبارلاو

 اهنم «خسن ةدع يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف هتروص :بوغرم دلاخ روتكدلا لاق

 77ج /۳۳۱۲ مليف «4 08 مقرب ةيبرغلا ايناملأب نيلرب ةخسن

 .( عوبطم) © .ةنودملا = باتكلا 5

 ةنس ىفونملا ؛يخوُنّتلا نونخس نب دمحم هللادبع يبأل :نوُنْحَس نبا باتك -۷

00 

 قفز

 فلز

 ١ هيلع فقأ ل ) ` .ه ( . (5)

.(A1/۱) 

 .(415) بوغرم دلاخ روتكدلل ييِسِدْقْملا يِنَمْلادبع ظفاحلا

 « ةنودملا  نيحالطصالا نيذبب نودصقي مهنإف «ةيكيالا دنع «مألا»وأ «باتكلا هركذُي امدنع

 .(157) يريفظلل ةيهقفلا بهاذملا تاحلطصم . ةبلغلاب ًالَع مهدنع هتروريصل

 يريفظلل ةيهقفلا بهاذملا تاحلطصم .ْكِلاَم نع ٍمِساَقْلا نبا ماَمإلا نع َنوُْحَس ةياور يه:ةنودملاو

9( 

 ةنس وشما هل بقل َنوُنْحَسو «ديعس وبأ «يخونتلا بيب نب ديعس نب مالسلادبع :وه نوتحَسو
 .(80) مقر (59) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش ء(١١٠ - 15) نوُْرَق نبال بهذملا جابيدلا .ه ٠

 .(81) مقر )۷١( فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش (774 ) نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا



 ... (ه٤۷۴ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةنس ىفوتملا ءيِمراَّذلا يِدْنَقْرَمَّسلا نمحر لادبع نب هللادبع دمحم يبأل :يِمِراَّذلا باتك -8

 . ( عوبطم ) 0 همكم

 مل) "” ه0 07 ةنس ىفوتملا ءنّكَّسلا نب نامثع نب ديِعَس يلع يبأل :ةباحصلا باتك -۹

 .( هيلع فقأ

 © و۳۷۰ ةنس قونملا فيولا نب دا نب نيسحلا هللادبع يبأل :سيل باتك -

 زاوا نباب فورعملا « يِرَدْنَكْسِإلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأل :دمحم باتك ١-

 . ( طوطخم ) 7. ه7594ةنس ىوتملا

 ةنس وتلا «يِزِاَولا ير لا دمحم نب رمع نب دومح ِمِساَقْلا يأل:فاشكلا -

 . ( عوبطم ) "ه4

 .( طوطخم ) .ييِدَمْلا يِنَعْلادبعل :لاجرلا ءامسأ يف لامكلا -۳

 يِيِزاَحْلا ناثع نب ىسوم نب دمحم ركب يبأل :نادلبلا ءارسأ يف فلتخملاو فلتؤملا - 4

 © . م٤۸٥ ةنس ىفوتملا ءناَدْمَما

 ةنس ىفوتملا « ليبْشَألا يِدْيَيُرلا هللادبع نب نسحلا نب دمحم ركب يبأل :نيعلا رصتخم ٥-
 0 . ( عوبطم ) 7 ھ۹

 . ( هيلع فقأ ل ) .رصتخملا -7

 .(۲۸۲۲) مقر (1//0509) يِبَمَّدلِل فشاكلا (۱)

 )۸٩۰(. مقر (4۳۸ - ٩۳۷ /۳) يمَّذلِل ظافحلا ةركذت (۲)

 )1١9(. مقر ٩۰( /۱) يدابأ زوريفلل ةغلبلا (۳)

 .(۷۲) مقر (58) فولخمل ةيكِلاَخا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش ()

 .(1717) مقر (1170-171) يِوُواَّذلل نيرسفملا تاقبط (6)

 )1١1/5( اشاب ليعارسإل نيفراعلا ةيده ء(١٤۳) مقر (45/7) ةبهش يضاق نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط (5)

 .(173) مقر (88 - )١/ ۸٤ يِطوُيّسلل ةاعولا ةيغب



 ...( ٤۷۲ت يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضابر
nne aaa amaene eee eae aaa aaa 

 ا “=

 يِياَمْلا يمو ُجَمَعلا جاحلا يبأ نب ىسيع نب ىسوم َناَرْمِع يبأل :نيملعتملا ةجردم -۷

 . ( هيلع فقأ ) ©” .ه407 ةنس ىفوتملا «يِناَوَرَقْلا

 ةنس وما ءيِزْوَجلا دمحم نب يلع نب نمحر لادبع جَّرَفلا يأل :ثيدحلا لكشم -۸

 . ( عوبطم) "ه1

 نباب فورعملا ءيزمحلا ٍينارهولا فسوي نب ميهاربإ قاَحْسِإ يبأل :راونألا علاطم -4

 كلملا ةعماج يف طوطخم هيلع تفقو دقو °.ه ٥٦٩ ةنس قودملا ءلوُقُرَك

 ١١١١. مقرب ديج هطخو صقان هنكلو تاطوطخملا مسق ءزيزعلادبع

 نب رمع نيدلا رخف يضاقلا نب دوعسل صيخلتلا حرش يف لوطملا وهو :لّوَطملا
 . طوطخ (4)ها/١4 ةنس ىفوتملا « يينَراَتْمَتلا هللا دبع

 .( عوبطم) '”.ه11/4 ةنس وتلا ءسنأ نب كلام هللادبع يبأل :ًاطوملا

 ©. ه۲۳۸ةنس ىفوتملا ءيِبْطْرَقْلا يملسلا بيبَح نب كلملادبع ناورم يبأل :ةحضاولا

 ته يسرح تت عرس

 )١( فولخمل ةيكلاًلا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش )٠١5( مقر )19/7(.

 . )۲٥۳( مقر (۲۰۹- ۲۰۸ /۱) يِدٌواَّدلل نيرسفملا تاقبط (؟)

 )١/ ٠١١(. يناَتَكْلل ةفرطتسملا ةلاسرلا (۳)

 )٤( ةداز فيطللا دبعل بتكلا ءامسأ « (07"27/) درودأل عونقلا ءافتكا ) 4 ٠١ ( مولعلا دجبأ« ) 7/ /01(.

 )0( مقر (۲۱۳- ۲۰۷ /۱) يیهذلِل ظافحلا ةركذت )۱۹٩(.

 )٠١٤ - ٠١١(. نوُحرَق نبال بهذملا جابيدلا



 ... (ه٤۷۴ت ) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
em E naar 00 

 :ىلوألا ةخسنلا

 باهولادبع اهبتك «- يلام - وتكبنت يف اباب دّمْحَأ زكرم ةخسن نع ةروصم:لوألا ءزجلا
 طخب ۸٩۲ ماع َناَبْعََش رهش نم نيرشعلاو يداحلا يف يِفاَّشلا رماع نب ركب يأ نب

 طسوتمو «ةقرو لك يف ارطس ( ٠١ ) اهرطسأ ددعو «( ةقرو۲۸۹) اهقروأ ددعو خسنلا

 .يقرش طخلا عونو «ديج اهطخو ءابيرقت ةملك ( ١١ ) دحاولا رطسلا يف تاملكلا ددع

 .اه زمرأ مل كلذلو «دوقفم اهنم يبيصنف هيلع فقن مل :يناثلا ءزجلا

 :ةبناثلا ةخسنلا

 (ق )باه زومرملا

 : نيثزج نع ةرابع يهو

 يهو - برغملا - ساق ةنيدمب نييورقلا ةبتكم ةخسن نع روصم :لوألا ءزجلا

 اهرطسأ ددعو «( ةقرو ۳ )اهقاروأ ددعو ء(ه ۹۷۹ ) ةئس يف يبرغم طخب ةبوتكم

 .ديج هطخو «ةملك ( ٠١ ) دحاولا رطسلا يف تالكلا ددع طسوتمو ءارطس (۲۸)

 يهو - برغملا - ساق ةنيدمب نييورقلا ةبتكم ةخسن نع روصم :يناثلا ءزجلا

 اهرطسأ ددعو «(ةقرو )٠۷١ اهقاروأ ددعو ( ه91/4) ةنس يف يبرغم طخب ةبوتكم

 .ديج هطخو ءةملك ( ٠١ ) دحاولا رطسلا يف تالكلا ددع طسوتمو ءارطس (؟)

 :ةثلاتلا ةخسنلا

 (خ )ب اهل زومرملا

 دمحم نب مساق اهبتك - دنا - ةنتبب ( روبيكناب ) شخبادخ ةبتكم ةخسن نع ةروصم

 ءىرخألا ىدامج نم رشع عبارلا نينثالا موي يلِواَشلا يكلالا يِجْوَْتلا فولخ نب مِلْسُم نب

 (۲۷ ) اهرطسأ ددعو «( ةقرو ؟09) اهقاروأ ددعو «خسنلا طخب ةبوتكم ههال47 ماع

 .ديج اهطخو ءةملك ( )۲١ دحاولا رطسلا يف تايلكلا ددع طسوتمو ءارطس



 ا ي ي داب حح 3 (ها74ت) يناّبكاَنْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :نيرمأل لصألا يه اهتلعجو «ةثلاثلا ةخسنلا تدمتعا دقو

 .ةلماك ةخسن اأ :لوألا رمألا

 .ملعأ هللاو .فلؤملا رصع ىلإ برقأو مدقأ اهخيرات نأ :يناثلا رمألا

 س لح روس



 ... (هلا؟6ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ی ت م ل لأ ل طنب يسم تح دعم
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 ...(ه٤۷۴ت ) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ... (ها74تر يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير





 َدْلا يلع رمعل ماكحألا 0 حرش يف ماهفألا ضاير

 نم ةقرو لوأ

 ... )ت )يناهكاقلا

4 

 (6 ار شخبادخ 8



 صنلا نم ةقرو لو

تو
اج
ةء
م 
هز
 ر

م
ل
ل
 

R
a
e
l
)
 

١ 

 4 ا 5

 ققحل
 نم

4 » 

leha) «
 

 ةىنک

+ 

 لج : ا

508 

 دخ
 هلو

 0 سحب
٠ 

 نكي

 رم

 ةالمل]

 الإ

 ھزارن

 قار

 14راز

(&( ( 

 ...(ف٤۴٣۷ت) ىلا اًهكاَنْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير
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 ... (ه1؟4تر يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا 0 حرش يف ماهفألا ضاير



 ( ه/74ت) يِناّمكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير



 (د١٠۷ت ) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ° [كلوالا ثيدحلا) ©
 ع هللا لوسر نأ ١:هط كلام نب سنا نع

 (0.2اَهّئاَدَص
 : حرشلا #

 - ُةَُدَصلا كلذكو هتأرلا رَ وهو - اهرسكو داصلا حتفب - ٌقاَدِصو ٌقاَدَص :لاقُي
 ءمضلاب - هلثم ُةَقْذُّصلاو 4 هغ عوض اسلا :ىلاعت هلوق هنمو - لادلا مضب

0 

 ر

TS 
 2 ٤ و 9 © ادص اه تيبس اذإ قأرملا ٌتْفَدْصَأ دقو - لادلا نيكستو

 و هصئاصخ نم ءاملعلاهدعامماذه هاًهَقاَدَص اَهَقْنِع َلَعَجَو ١ :هلوقو

 .ٌدحأ اهيف هكرشي مل« هريغو حاكنلا يف صئاصح - مالسلاو ةالصلا هيلع - هل نال

 .سرادلا لبق نم ةدايزلاو «نيتخسنلا نم ةطقاس 00(

 وهو.لوألا ثيدحلا «ةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك يف ثيدحلا يوارل ناَمِكاَفْلا مالا فيرعت قبس (؟)

 .كلذ ريغ ليقو ه1“ ةنس تام « ةزمح وبأ « يِراّجّنلا يجرزخلا يِراَصنَأْلا رْمّتلا نب كلام نب سنأ
 أ 17١9-007١ /1)نيْلا دبع نبال باعيتسالا

 يّيُح تنب ةيفص يهو .عبارلا ثيدحلا « فاكتعالا باب « مايصلا باتك يف اهل ِناَهِكاَقْلا فيرعت قبس
 . 1١-1810/7( 1/1 /4) لا دبع نبال باعيتسالا . ه6 ٠ ةنس تيفوت « بَّطخَأ نب

 ثيدحلا ١14897( /) اهقادص ةمألا قتع لعج نم(٤) باب «حاكنلا )7١( باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ

 اهجوزتي مث ةمأ هقاتعإ ةليضف (5) باب «حاكتلا (1) باتك يف مِلْسُْمَو «هقورحب (47944)'

 .هفورحب (1756) ثيدحلا )۲/ ٠١6(

 )٤(. ةيآلا ءاسنلا ةروس

 حاحصلا هباتك يف درو امك ءيِرَمْؤَجلا مالك صن نِ ادج بيرق قادصلا ةدام يف يناَيِكاَقْلا هركذ ام

(01155/0). 

 .دوهش عوجرو عاضرإك ءارهق عضب تيوفت وأ ءءطو وأ «حاكنب بجو ام :اعرش قادصلاو

 ٩۲(. /۲) يراصنألل باهولا حتف

 ٩١(. /۲) يرِزاَلل مِلْسُم دئاوفب ملعملا



 (ه؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير

 ,”قادص الو يلو“ "ريغ ني هجيوزت زاوج -ًاضيأ- اهنمو ءاذه اهنمف حاكتلا اّمأ

 اهنمو مارحإلا لاح يف هحاكن دقعني ِهّنأ اهنمو «""ةبهلا ظفلب هحاكن دقعني هنو
jهل م ڇڪ  eم  kg, OMنير  

 ‹« ةمألاو ةيباتكلا حاكن هيلع مر ج هنأو 'ةوسن عبرأ ىلع [خ/ ١/۲۲۲1 /ةدايزلا

 بجو اهيف بغرو ةأرما ىلع هرصب عقو اذإ [هنأ] اهنمو «*”هحاكن تهرك نم كاسمإو
 ل ناو 4ع .

 °” .اهحكتيل اهقلطي نأ اهجوز ىلع

 °”. ليوطتو فالتخا اهيف نيرسفمللف " "ةثراح نب ديز ةصق اّمأو

 .ريغب (ق) يف )١(:

 نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا ٤۲۷(« /۲) كلذكو ٤۲۹( /۲) يِطوُيَّسلل ىربكلا صتاصخلا (0)

 .(۲۱۲/۱) و ؛(594 /1) يَرَعْلا

 عانقلا فاشك«(؟/9) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور « (574 /۲) يِطوُيَّسلل ىربكلا صئاصخلا
 ٍيَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا :.(501/5) َقاَّوَمْلل ليلكإلاو جالا (35/0) توب

(6044/9). 

 عانقلا فاشك«(4/10 يول نيلاطلا ةضور ۰ /۲) يطوُيَسلل ىربكلا صئاصخلا

 .(649 /۳) يبرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا «(۲۹ /۵) ٍتوُبْلل

 ليلكإلاو جاتلا «(4/9) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور :(577 /7) يِطوُيُّسلل ىربكلا صئاصخلا
 .(015 /۳) يبرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا «(5 0٠ /۳) قاّوملل

 .(517 /۲) يِطوُيَّسلل ىربكلا صئاصخلا

 5١4(. /۲) يِطوُيَّسلل ىربكلا صئاصخلا

 نيبلاطلا ةضور «(؟ 5 /5) يتو هلل عانقلا فاشك ۲ / ۲) يطويَسلل ىربكلا صئاصخلا

 )٩/۷(. يوونلل

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 جاعلا «(4 /۷) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور« (6-175 /۲) يطويسلل ىربكلا صئاصخلا(١٠)

 . (095 /۳) يبرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا ء(١۳۹ /۳)قاٌرَملل ليلكإلاو

 ربلادبع نبال باعيتسالا . ةرجهلا نم ناث ةنس لتق «ةماسأ وبأ «يِبْعَكلا ليحاَرَس نب ةثراح نب ديز()

 )٥۹۸/۲(. رجح نبال ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا (047/؟)

 ام وه :ةلأسملا هذه يف - هللا ءاش نإ - قيقحتلا :[1147ت] لك يطيقنشلا نيمألا دمحم حيشلا لاق (11)

 يهو # ِهاَيإ اهجّوزي هنأو «بنيز قّلطي اًديز نأب 6# هّيبن ملعأ هللا نأ وهو «هيلع لد نآرقلا نأ ءانركذ
 2 ےک ےس ےب

 ياو كجد كع كبيصأ#: هل لاق هيلإ ديز اهاكش الفد يز تحت تقولا كلذ يف
 = ےل



 نسأل «هتوم دعب هتاسن ميرحت اهنمو «''”هتاجوز نيب ٌمْسّقلا هيلع بجي ال هنأ اهنمو

 (”.نينمؤملا تاهمأ

 ا

 اهنأ هملع دعب [۳۷:بازحألا] # َكَجْوَد َكِيَلَع كأم :هلوق ىلع هللا هبتاعف [۳۷:بازحألا ]€ هلآ

 جيوزت ديري هنأ ءاهايإ هجيوزت نِم ملع ام رهظأ ول اولوقي نأ سانلا ةلاقم يشخو يوه هتجوز ريصتس
 ءاوضأ «(11-17 /15؟) ريرج نبال نايبلا عماج .ديز ةمصع يف هيف يه يذلا تقولا يف هنبا ةجوز

 ۲٤١(. /7)يطيقنشلل نايبلا

 ` نيبلاطلا ةضور ء(١١٤ /۳)قاًرَملل ليلكإلاو جاتلا (47+ /۲) يطويَسلل ىربكلا صئاصنملا

 . ٠٠٠١( /۳) يَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١(« /۷) يَِوَتلِل

 5١[: :بازحألا ] 4 اک نم یل ونشو یم اق نم یہ ا :ىلاعت هلوق يف يبْطْرَقلا مامإلا لاق

 ال ناكف ءمسقلا كرت يف 5 يبنلا ىلع ةعسوتلا :اهيف ليق ام حصأو «ةيآلا هذه ليوأت يف ءاملعلا فلتخا

 :تلاق فك ةشئاع نع «حيحصلا يف هانعم تبث يذلا وه لوقلا اذهو ءهتاجوز نيب مسقلا هيلع بجي

 الف ءلجرل اهسفن ةأرملا بهم وأ : لوقأو 5 هلا وسرت نهض نیو ر تنك)
 :تلاق o] :بازحألا 4 تنزع نم عما نو دانك نم كج

 .(117/1) يبطل نآرقلا ماكحأل عماجلا . اوه يق عراسي لا كيد یر او: تلق

 ءْعاَضُرلا (۷) باتك يف ٍمِلْسُم هجرخأ ام : :كلذ ىلع لدي امو« هتاجوز نيب مسقي ناك دقف كلذ عمو
 )1 ٠۸٤ /۲) اهموي عم ةليل ةدحاو لكل نوكت نأ سلا َّنَأ نايبو «تاجوزلا نيب ٍمْسَقْلا (۳) باب

 .(1557) ثيدحلا

 جاستا ١١(« /۷) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور ء(۷-6۳۸ / ۲) يطويَسلل ىربكلا صئاصخلا

 ِيَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١ /0) يلاَرَعْلل طيسولا (۳۹۸ /)قاَّرَملل ليلكإلاو

0( 

 أدبملا عستلا نهو «نهنع تامو نهب لخد فنص :فانصأ ةتالث لو هؤاسن :هكل ريِثَك نبا لاق

 .عامجإلاب - مالسلاو ةالصلا هيلع - هتوم دعب سانلا ىلع مارح نهو «نهركذب

 هيلع هنم نبتدع ءاضقنا دعب نهجوزتي نأ دحأل لحي لهف «هتايح يف نهقلطو نهب لخد فتصؤ '

 :ءاملعلل نالوق هيف ؟مالسلا

 نأ او هَل قلوس أو ذؤُت نأ ڪل يک امووف :هلوق يهو . ی ا موسس :امهدحأ

 ش ارح 4 اًميِظَع هلأ دنع نا لت ولا

 و هلوق يهو رييختلا ةيآ ليلدب معن : :يناثلاو

 کای اناس نکسرساو کیا ےک هكر
 A :بازحألا] 4 اًميِظَع 256 حل کم تخ لدم



 (ها؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 وأ« ةدابع يهو «ًنهجوز ّنهنع يفوت تاجوز ّنبنوك ىلإ رظنلا هأشنم فالخ اهيفنو ةّدغلا
 : قفا 7

 .ةحابإلا اهب رظتني ال صبرت ةدم اَّتَأ ىلإ رظنلا ' || ٠

 "”؟مكنُت الف اهيلع هتمرح ىقبت له -مالسلاو ةالصلاهيلع- هتقلطم يف -ًاضيأ- فلتخاو

 . ابتک سانلا اهيف فص «حاكتلا ريغ يف صئاصتخ - ماللار الملا يلع- هل مث

 ينعأ اذه يفاو فلتخا ساسنلا َّنأ ملعتلف اذه تثاذإ

 ءاهقادص اهقتع © عجيو“”اهجوزتي نأ لع هتمأ قسعأ نم

 “قاحشإو ”يرزشلا مهنم «ثيدحلا رها ظل عاج كلذ زاجأف

 الو ءاهجوزتي نأ هريغل لحت هذهف اهب لخدي نأ لبق اهقلطو اهجوزت نَم يهو :ثلاثلا فئصلا امأو
 نبال ةياهنلاو ةيادبلا. جوزتت نأ امل ىلوأف اهيلع دقعي مو اهبطخ نم امأو ءاعازن مسقلا اذه يف ملعأ

 1 .007 /4) رشک

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(7//511) ِيبَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛(5148/7) شيلعل ليلجلا حنم

 51١(. /6) يبَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .ملعيلف (ق) ةخسن يف
 ىتح اهجوزتي (ق) ةخسن يف هتدجو ام باوصلاو« اهجوزي ( خ) ةليصألا ةخسنلا يف هتدجو يذلا
 . مالكلا ميقتسي

 . مالكلا ميقتسي ىتح لعجي (ق) ةخسن يف هتدجو ام باوصلاو« لعجو ( خ) ةخسن يف هتدجو يذلا

 ملسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوَوَّنلاو (057* /4) ملعملا لامكإ يف ضايع يضاقلا هنع كلذ لقن
 .(۱۲۹/۹) يرابلا حتف يف رجح نباو «(577/9)

 مامإ دباع هيقف ظفاح ةقث ءينوكلا «هللادبع وبأ ءيِرْوَّتلا قورسم نب ديعس نب نايس :وهف َناَْفُس امأ
 .ع«نوتسو عبرأ هلو فه١17١ ةنس تام «سلد امير ناكو «ةعباسلا ةقبطلا سوؤر نم «ةجح

 )۲٤٤٥(. مقر «(؟44) بيرقتلا

 يلع نب دمحم راطوألا لين «(01/ /۷) ةمادق نبال ينغملا 2007 )١/ هْيوَهاَر نباو دّمْحَأ ماَمإلا لئاسم

 )٤/ ٥۹۳(. ضاّيِع يضاقلل ملعملا لايكإ )١74/4( رجح نبال يرابلا حتف «(797 /3) يِناَكْوَّشلا

 ظفاح ةقث «يَِوْرّا هْيِوَماَر نب .دمح وبأ ءِلظْنحلا دَلْدَع نب ميهاربإ نب قاَحْسِإ :وهف قاَحسإ امأ
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 ا (ه*4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
¢) 1O هل + a (MD. f "9 34 ا e7 3 نسمللاو بيسملا نيا نع ىورو « فسويويأو« ىعاّزوألاو « دمحاو 

 ناتتثا هلو ه ۲۸۸ ةنس تام «ريسيب هتوم لبق ريغت هنأ داد وب ركذ «لبنح نب دمنا نيرق ءدهتج

 .(۳۳۲) مقر :(45) بيرقتلا .س ت د م خ .نوعبسو

 رصتخ 0٦(« /۷) ةمادق نبال ينغملا ء(۸۳ )١/ حلاص لضفلا يبأ نبا ةياور دما ماَمِإلا لئاسم

 هقفلا يف ررحملا ء(١۲ - 7١ /1") ةمادق نبال يفاكلا «(40) ةمادق نبال هقفلا ةدمع «(15) يقرا

 )٥/ +١5(. حِلْفُم نبال عورفلا «(49 /۸) يِواَدٌرِوْلل فاصنإلا :(18/5) ةي ةي نب مالسلادبعل

 «هللادبع وبأ «دادغب ليزن «يِزَوْرُما ٍناَْيَّشلا دسأ نب لاله نب لبنح- نب دمع نب دما :وهف دما امأ

 نوعبسو عبس هلو ها 4 ١ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا سأر وهو ؛ةجح هيقف ظفاح ةقث « ةمئآلا دحأ

 .(45) مقر ((85) بيرقتلا . ع «ةنس

 ماش حيحص ىلع هحرش يف يِووَبلاو 047 )٤/ ملعملا لاكإ يف ضايع يضاقلا هنع كلذ لقن

 )۲١/ ۸١(. يراقلا ةدمع يف يِنْيَعْلاو .(597/7) راطوألا لين يف يناگوشلاو «(777/9)

 . نم «ليلج ةقث «هيقفلا ءورمع وبأ ءيِعاَرْوَألا ورمع يبأ نب ورمع نب نمحرلادبع :وهف يِعاَّرْوَألا امأ

 .(7973/) مقر )۳٤۷(« بیرقتلا . عه 01/ ةنس تام «ةعباسلا

 نب لابكلل ريدقلا عتق حرش ء(۲۸۱ /۲) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب ۱۰١(« /) يِسْحَرّتلل طوسبملا

 .(86- )٤/ ۲۸٤ مْيَجُت نبال قئارلا رحبلا «(91 /۳) يِّلْيّزلل قئاقحلا نيببت ۱ /1 ماا

 .ه1/7 ةنس يفوت ءفسوي وبأ «يفوكلا يِراَصضْنَألا بيب نب ميهاربإ نب بوقعي :وهف فسوي وبأ امأ

 )1١/ ۱۸١(. ریثگ نبال ةياهنلاو ةيادبلا (۵۳۸ /4)يِمَّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس

 ٍناَكْوَّشلل راطوألا لين ((4/*047) ضایع يضاقلل ملعملا لامكإ «(81 /۷) ةمادق نبال ينغملا

 1 .(81/7) يِنيَمْلل يراقلا ةدمع «(174/4) رجح نبال يرابلا حتف / 0

 موزحخ نب نارُمِع نب ذئاع نب ورمع نب بُهو يبأ نب نڪ نب ِبّيَسُما نب ديعس :وهف بّيَسُلا نبأ امأ

 حصأ هتالسرم نأ ىلع اوقفتا «ةيناثلا رابك نم ءرابكلا ءاهقفلا تابثألا ءاملعلا دحأ ءيِموُرْخُما يرل

 زهان دقو ةا لبق نيعستلا دعب تام «هنم املع عسوأ نيعباتلا يف ملعأ ال :يِنيِدُما نبا لاقو «ليسارملا

 )۲۳۹٩(. مقر «(751) بيرقتلا . ع نینامثلا

 يّيَعْلل يراقلا ةدمع« (291 )٤/ ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ« ٥۷( /۷) ةمادق نبال ينغملا

 .(۲۲۱ /۹) مِلسُم حيحص ىلع يووَتلا حرش (۸۱ /۲۰)

 يِراَنألا - ةلمهلاو ةيناتحتلاب -راَسَي هيبأ مساو ءيِرْضَيْلا نسحلا يبأ نب نسحلا :وهف نسحلا امأ



 (ها؟4تر ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار
 EER ت n جي سس وشو واو ا ل

 (*ييفاشلاو ۳ كلام مهنم«ةعامج كلذءعت ويك يِرْمُّزلاَو ۳ مَّكَّنلاَو

 مل ةعامج نع يوري ناك :رازبلا لاق «سلديو ارگ لسري ناكو «روهشم لضاف هيقف ةقث ءمهالوم

 لهآ سآر وه «ةرصبلاب اوبطخو اوثدح نيذلا هموق ينعي ءانبطخو انثدح :لوقيو زوجتيف مهنم عمسي
 )١7717(. مقر (150 ) بيرقتلا .ع «نيعستلا براق دقو ه١١١ ةنس تام «ةثلاثلا ةقبطلا

 حيحص ىلع يِوّوَّنلا حرش ء(۹۳ /4) ضاع يضاقلل ملعملا لاكإ 201 /۷) ةمادق نبال ينغملا

 ةدمع «(۱۲۹/۹) رَجَح نبال يرابلا حتف «(75975/5) يناَكَوْشلل راطوألا لين (۲۲۱ /۹) ملم

 )81١/7(. ينيَعلل يراقلا

 هنأ الإ ةقث ءهيقفلا يفوكلا ءَناَرْمِع وبأ «يَِسَتلا دوسألا نب سْيَق نب ديزي نب ميهاربإ :وهف يِصَكّنلا امأ

 مقر «(46) بيرقتلا .عءاهوحنوأ نيسخ نبا وهو ه ٠۱۹٦ ةنس تام ؛ةسماخلا نم ءاريثَك لسري

 ا

 حيحص ىلع يِوَّوَّنلا حرش (547 /4) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ «(51/ /۷) ةمادق نبال ينغملا

 ةدمع«(١؟9/9) رجح نبال يرابلا حتف (7397/5) يناَكْوشلل راطوألا لين 42351 /9) ملم

 .(81 /؟) يِنْيَعْلل يراقلا

 نب ةرهز نب ثراحلا نب هللادبع نب ِباَهِش نب هللادبع نب هللادّببَع نب مِلْسُم نب دمحم :وهف يِرْهّزلا امأ
 ةقبطلا سوؤر نم وهو هناقتإو هتلالج ىلع قفتم ظفاحلا هيقفلا ركب وأ «يِرْهّزلا يِئَرَعْلا بالك
 .(571945) مقر (007) بيرقتلا .ع«نيتنس وأ «ةنسب كلذ لبق :ليقو ۱۲۵ ةئس تام «ةعبارلا

 ةمئألا فالتخا )0504/١(« باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا )7945/١( باهولادبع ىضاقلل نيقلتلا

 ماكحإ (۳۸۸ /4) فاَرَقْلل ةريخذلا ء(١٠۲) ربلادبع نبال يفاكلا ۱١١(« /۲) ريم نبال ءاملعلا
 )٠١١(. يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا )٤/ ٤١( ديلا قيِقد نبال ماكحألا

 «هيقفلا «يندملا «هللادبع وبأ «يِجَبْصَألا ورمع نب رماع يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام :وهف كلام امأ

 نع كلام :اهلك ديناسألا حصأ :يِراَخُبْلا لاق ىتح «نيتبثتملا ريبكو «نينقتملا سأر «ةرجهلا راد مامإ

 :يِدِقاَوْلا لاقو «نيعستو ثالث ةنس هدلوم ناكو ه ١۷۹ ةنس تام «ةعباسلا نم «رمع نبا نع عفان

 .(514379) مقر )8١5(« بيرقتلا . عءةنس نيعست غلب

 بذهملا (1517) يِزاَريَّشلل هيبنتلا (8 /9) يِوْرَواَيْلل ريبكلا يواحلا (174) ينا رصتخ

 يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضورء(١۲۲ /۹) ِمِلْسُُم حيحص ىلع يِوَّوَّتلا حرش :(51/؟) يِذاَريَّملل
0/0 0. 

 نب ديزي دبع نب دْيَبَع نب بِئاَّسلا نب عفاش نب نامتع نب ساّبَعلا نب سيردإ نب دمحم :وهف ياشلا امأ
 وهو «ةعساتلا ةقبطلا سأر «رصم ليزن «يكملا «ءيعفاّشلا هللادبع وبأ «يبلطملا بلطملا نب مشاه
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 (ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Trek enan eaصم و  

 «مالسلاو ةالصلا هبلع- هصئاصخ نمي كلذ اوأرو «رّقرو  نسحلا نب دمحو  ةفيِيَح وبأو

 “ةرثكب كلذ يف ستأتي هنأ الإ لصألا فالح ىلع صيصختلا ناك نو ءانمدق اك

 يف ىلاعت هللا لاق دقو (ےس ال (حاکنلا يف [ق ]1/٠١4/ / - مالسلاوۃالصلا هيلع - هصئاصح

 ^ فب صحا ایف هيلع هريغ ساقُي الف 4 َنيِنمْوْمْلا نود نم كلل صلاح :ةبوهوملا
 ليوأت هلعلف «هدنسي مل سنأ لوق نم وه الإ « اَهَقاَدَص اَهَقْنِع َلَعَجَو » :هلوق ناف -اضيأو-

 ٠ بيرقتلا .4 تخ ةنس نوسمخو عبرأ هلو ه١ ٠ 4 ةنس تام «نيتنملا سأر ىلع نيدلا رمأل دّدجملا
 .(01/11/) مقر (۷)

 يبيح رسل طوسبملا 074١ /۳) ماا نبال ريدقلا حتف حرش ء(۲۸۱ /۲) ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 قئارلا رحبلا«(917/ /) يِعَلْيَّرلل قئاقحلا نييبت )471١/8(( نسحلا نب دمحمل ةجحلا )/ ١١١(«

 ۲۸٤(. ٠ /) مْيَجُت نبال
 ىلوم :لاقيو «سراف نم هلصأ :لاقي اإلا ءةفييَح وبأ «يفوكلا تباث نب نانا :وهف ةّمنَح وبأ امأ
 .س ت «ةنس نوعبس هلو «حيحصلا ىلع ه ٠١١ ةنس تام :ةسداسلا نم ءروهشم هيقف «ميت ينب

 )۷٠١۳(. مقر ء(۳٦٥) بيرقتلا

 يِمّلْيّرلل قئاقحلا نييبت ء(١۲۸ /۲) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب ؛(۲۱٤ /۳) نسحلا نب دمحمل ةجحلا

 .(1854 /4) مْيَجُن نبال قئارلا رحبلا (۹۷ /۳)

 خيرات .ه1484 ةنس يفوت «هللادبع وبأ ءيناّبَْسلا دَّقْرَف نب نسحلا نب دمحم :وهف نسحلا نب دمحم امأ

 .(4) مقر (©11/1) يبهذلل مالسإلا

 يذوحألا ةفحت :(711/) ملم حيحص ىلع يووَنلا حرش ء(١۸ )۲١/ يِنْيَمْلل يراقلا ةدمع

 .(۲۱۷ /٤)يروفکرابملل

 ءابنأو نايعألا تايفو .ه۸١٠ ةنس يفوت لْيَدْما وبأ «يِرَبْنَعْلا سْيَق نب لْيَدَها نب رَكُز :وهف رر امأ

 )۲٤۳(. مقر (۳۹۱ /؟)ناَكّلَح نبال نامزلا ءانبأ

 . مالكلا ميقتسي ىتح ( خ) ةليصألا ةخسنلا نم هتبثأ ام باوصلاو. ىتأتي (ق) ةخسن يف

 .ةرثكل (ق) ةخسن يف

 .(45/5) ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ

 . (00) ةبآلا «بازحألا ةروس

 ,.(0917' /4) ضاّيِع يضاقلل مِلْسُم دئاوفب ملعملا لاكإ



 ١ ( ه/74ت) يِناَهِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ملعأ ِهللاو 7 .قادص اهل عسي م ذإ هنم

 اهيلع هل ناك ُتحنتما نف «رايخلاب تناك كلذ ىلع اهقتعأ اذإ :© يِِفاَّشلا لاقو

 © .ًاناجم قتعلاب ضرت مل اذإ اهتميق

 رّدُص نإ هَّنأل -ًاضيأ- كلذ نم عنمي انباحصأ ضعب دنع رابتعالاو : ُمامإلا لاق

 .ذئنيح اهسفن يف اه كلم ال ذإ حصي ال كلذف اهقتع لبق حاكتلا اهسفن ىلع تدقع انآ

 هتدقعاهتأ رّثُق "”نإو .هنمأ نم هحاكن ناسنإلا دقع -ًاضيأ- حصيالو

 ءاهقتع لبق ردقي ناك نإو ؛هب'”بلاطت ًاضر كلذ دعب اهنم عقي ملف اهقتع دعب

 ٥۹۳(. /4) ضايع يضاقلل مِلْسُم دئاوفب ملعملا لاكإ )١(

 :هجوأ نم هك سنأ لوق نع انباحصأ رذتعا : [571ت]- هللا همحر - يبقا ماّمإلا لاق

 .هيلع فوقومو «هلوق هنأ :اهدحأ

 .ٌدْعَب اهجوزت مث اهقتعأ دق ناك هَّنأ « اهجوزتو اهقتعأ » :هلوق رهاظ نأ :امهيناثو
 كلذ لاق «هنع ليسو ءاقادص ري م ال سنأ نوكي نأ لمتحي « اهسفن اهقدصأ » :هلوق نأ :اهثلاثو

 .ك هتايصوصخ نم اذه نوكيو ءاعيش اهقدصي مل هنأ هب ينعيو
 هل ترهظ دقو «حاكتلا باب يف لَو هصتئاصخ نم نوكي ذئتيحف اصن اعوفرم هنوك ملس ول هنأ :اهعبارو

 .(4/١151)يِطْرُفْلل مِلْسُم باتك صيخلت نم لكشأ امل مهفملا .ملعأ هللاو ةريثَك صئاصخ هيف

 باتك صيخلت نم لكشأ امل مهفملا 2175 )١/ يينَرُا رصتخ ء(١۸ /4) يزول ريبكلا يواحلا

 .(5//81) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع ء(۸۷ /4) يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع ء(١٤٠ )٤/ يطرق ملم

 .ضري (ق) يف

 ٠٠١(. /؟) ملعملا هباتك يف درو |ك«هنع يرانا ماّمإلا هلقن ام صن اذه

 يف ةيكزلا رونلا ةرجش .ه ٠۳١ ةنس ىفودملا «هللادبع وبأ «يرِزاُما يِميِمَّتلا رمع نب ىلع نب دمحم

 .60/1) مقر (۱۲۷) فولخمل ةيكِلاا تاقبط

 ٍناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا يزال ملعملا يف ءاج امل قفاوم ( خ) ةخسن نم تبثم وه امو .نإف (ق) يف

 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو ٠٠١( /۲) هفورحب تارابعلا هذه

 ٍناَيِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا يِرِزَلل ملعملا يف ءاج امل قفاوم(خ) ةخسن نم تبثم وه امو .اهبلاطت (ق) يف

 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو ٠٠١( /۲) اهفورحب تارابعلا هذه



 (ها؟4تز ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نأ لبق "”ءيشلا بوجو اذه يف اهمازتلاوءهبوجو لبق ءيشلا تدقع دقف قتعت نأ ”طرشب 0

 / .اندنع ةفورعملا ةقي ةقيرطلا ىلع اهمزلي ال اه بجي

 عرشلا يف ضويلا لطب اذإف «ضويب  قتعأ هنإ :لوقي هنإف "” يِِفاَّلا ةجح امأو

 .اهيف عوجّرلا نكمي '"7[ال] هذهو ءاهيف عوجّرلا نكمي مل نإ اهتميق يف وأ «هتعلس يف عجر
 ©. هدنع كلذ حص اهيلع هل ةبجاولا ةميقلاب هتجوزت نإو

 «كلذب عطقي لب ٠ اهجيوزتو ةمألا قتع بابحتسا ًاديج الامتحا لمتحي ثيدحلاو
 . ملعأ هللاو ” .نيترم مهرجأ نوتؤُي نيذلا ةثالثلا ثيدحل

AT TLس  

 هنم ذأ يذلا يزال ملعملا يف ءاج ال قفاوم(خ) ةخسن نم تبثم وه امو .طرتشا (ق) ةخسن يف

 . هللا ءاش نإ باوصلا وهو ٠١١( /۲) اهفورحب تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا

 )1١1/۲(. ٠ .اهيلع:يرزالل مِلْسُم دئاوفب ملعملا يف

 .(86 /9) يِدْرَواَلل ريبكلا يواحلا

 . 205١1 /؟) .قتع :يرزالل مِلْسُم دتاوفب ملعملا يف

 يضاقلل ملعملا لاكإ كلذكو ء(١١٠ /۲) .مِلْسُم دئاوفب ملعملا .فلؤملا هنم ذخأ يذلا لصألا نم

 . (۸۷ )٤/ يِيْيَْلل يراقلا ةدمع كلذكو «(547 /4) ضايع

 )1١1/5-1١1(. مِلْسُم دئاوفب ملعملا هباتك يف درو انكءيرِزاما مالك صن يهتني انه ىلإ

 ٤١(. /5) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ
 لاو همه سم8 ه5 4. مهو I 5 و و مر ىف ع 1
 ُلْجَرلا ءِنْيَتَّرَم مهرج نووي الگ » :لاق كي يبنلا نع بأ مس هلآ هز يأ ثيدح ىلإ ةراشإ

 ارنا اور اهي مف أ ايفل اهتزت كيا يخي د5 املي ُدمَأْلا هل نوک

 ها ىح يدوي يذلا ُدِبَْلاَو نارا لَ لق يتلا نم م انمْوُم ناك يذلا بالا ٍلْمَأ ُنِمّؤُمَو

 وایم ونا و لخت وا داك دقو بيكر کا :يِْحّشلا لاق مث وِديَسِل ٌحَصْنَيَو

 لهأ نم ملسأ نم لضف (57) باب «ريسلاو داهجلا )1١0( باتك يف يِراَُمْلا هجرخأ يلا

 بوجو )۷١( باب «ناييإلا () باتك يف ملسُمو «(585494) ثيدحلا ١١95( /۳) نيياتكلا

 . )٠١٤( ثيدحلا ١75( /1) .هتلمب للملا خسنو«سانلا عيمج ىلإ لي دمحم انيبن ةلاسرب ناهيإلا



 (ها”4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :يئاثلا ثيدحلا ©

 ُتْنَعَو ينإ :تلاقف ةأر هنج و هللا لوس نأ » :١ يدعاَلا يغ نب له نع

 جا اهب كل نک ل نإ ایج هللا لوس اي: جر لاقف دایر ْتَماَقَق كل ييف

 :ك هللا لوسر لاقف ءاذه يرارإ الإ يِدْنِع ام : لاقف ؟اًهُقِدْضُت ِءْيَم نِ َكَدْنِع له :لاقف

 ْوَلَو"ْسِمَتْلا :لاق هدأ ام : :لاق ءائيش ُسِمَتْلاَف كل َراَزِ الو َتْسَلَج اًهَتيَطْعَأ نإ كرار

 نم كع هب ایکو: هللا لوسر لاقف ءاتيش ذی ملف سلات :لاق ءديِدَح نی اا
 ^.« نارمل

 وهو.لوألا ثيدحلا ءةعمجلا باب ءةالصلا باتك يف ؛ثيدحلا يوارل ٍنناَمِئاَقْلا ماَمإلا فيرعت قبس )١(

 .كلذ ريغ ليقوء ه84 ةنس تام «سابعلا وبأع يِراَصْنَأْلا يدعاسلا كلام نب دعس نب لهس

 . (35-3514 /؟) لا دبع نبال باعيتسالا

 :ليواقأ ةعبرأ ىلع اهيف اوفلتخاو :[ 55٠ ت] لا يدْرَواُلا لاق

 .رييزلا نب ةّوُرَع لوق اذهو«ةح اص ةأرما تناكوءباّبض نب رياج تنب كيِرّش مأ اأ : اهدحأ

 . ةشئاع لوق اذهو «ميكح تنب ةّلْوحم اأ :يناثلاو

 .ساّبع نبا لوق اذهو «ثراحلا تنب ةنوُمْيَم اأ :ثلاثلاو

 . يبْعَسلا لوق اذهو «راصنألا نم ةأرما «نيكاسملا مآ ءةَمْيَرُخح تنب بنيز اهنأ :عبارلاو

 -11۹/۲) ةمهبملا ءاسألا ضماوغ لوألا ثالثلا لاوكشب نبا ركذ دقو )١7/9( ريبكلا يواحلا

 "ب

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .رثكألا لوقو رهشألا وه كير مأ :نَّفلْا نبا ظفاحلا لاق

 .(07 /؟) يزوجلا نبال ةوفصلا ةفص ء(١۲۸ /۸)

 ةدمع دئاوفب مالعإلا .هنع ثحبلا دعب هرأ ملف اهجيوزت لأس يذلا لجرلا امأو :نّقَلُما نبا لاق (۳)

 )۲۸٦/۸(. ماكحألا

 تبثم وه امو ((220177 ) مقر ١١١( 5 /5) يراخبلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو. سمتلاف (ق) يف (5)

 . ٤۸٤١( ) مقر ( 191/7 / ه ) يراخبلا حيحص يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم

 كساد هد

 اب اَهَكاَنْجَّوَز » ب يبلا لوقل يلو ناطلسلا )4١( باب «حاكنلا )7١( باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ (4)

 (5) باتك يف ملسُمو«هفورح يف فالتخا عم )٤۸٤۲( ثيدحلا )¥14 /0( « ِنآْرَقْلا نم َّكَعَم

 ےہ



 (ها؟4ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 وأ «ىسُفن رمأ :يأ فوذح فاضم ريدقت نم دب ال « ىف كّنبَهَو » :اطوق :لوألا

 © .حالصلاو نيدلا لهأ ىلع ءاهسفن ةأرملا ضرع ىلع ليلد هيف © .كلذ وحنو يسفن نأش

 هيلع - اهب ٌصتخملا ةبهلا هذه زاوجل ريرقت -مالسلاو ةالصلا هيلع - هتوكسو
 كلذلو«"”مدقت اك 24 َنيِِمْؤمْلا نود نم كلل صلاح إل :ىلاعت هلوقل -مالسلاو ةالصلا

 نم َمِلَعاَي ””اهينّبَم :لقي لو«( ٌةَجاَح اهب كل ْنُكَي م نإ اًهينْجٌوَر ١ :لجرلا هل لاق
 ۰ .كلذب - مالسلاوذالصلا هلع - هصاصتخا

 كلم يف لخدتال ةبهلا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف :لاق هلأ هل يِعِفاَّشلا نع لقت دقو

 ملف اهّسفن هل هذه تبهو دقو كي يبنلل ةزئاج تناك ةبوهوملا َّنأل.لوبقلاب الإ بوهوملا
 ("”.كلذب هل ةجوز رصت

 ةبهلا :لوقت اّنأل ءلوبقلا ظفل طارتبشا ىلع كلذ يف ليلد ال هنأ يل رهظي يذلا :تلق

 «لاحلا ةنيرق نِي هيلع ٌلدام وأءلونقلا ظفل امإ [خ /ب /۲۲۲1/ :نيرمأ دحأب حصت

 ريثَكو ليلق نم كلذ ريغو «دیدح متاخو «نآرق ميلعت هنوك زاوجو «قادصلا (۳) باب «حاکتلا

 . هوحنب )۱٤۲۵( ثيدحلا 5١ ٠١( /۲) هب فحجي ال نمل مهرد ةئم س هنوك بابحتساو

 .(50/4) رجح نبال يرابلا حتف ء(۲۸۷ /۸) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا )١(

 يراقلل حيتافملا ةاقرم ١57(: /1۲) يِنّْيَعْلل يراقلا ةدمع ء(۷٤ /4) قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 ت١

 )٤/ ٤۷(. قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 . )5١( ةيآلا «بازحألا ةروس

 .177 ص ١ج لوألا ثيدحلا ءقادصلا باب يف كلذو

 .(174/5) يِْطْرَمْلل مهفملا (01/88/5) ضاَيِح يضاقلل ملعملا لاكإ

 يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع «(948/5) ملعملا هباتك يف درو اک« هفورحب يرِزاَلا يِصْناَّشلا نع كلذ لقن

NEED 



 (ها/؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنم مهف لب ؛ثيدحلا يف دوقفم امهالكو «عيبلا يف ةاطاَماك

 هللاو .ةبملا ظفلب ةجوز هل رصت مل كلذلف « يتأيس [ق /ب /٠۹1/ ام ىلع لوبقلا دض

 . ملعأ
 تافاذإ قادص ريغ ىلع حاكنلا مساب اهسفن ةبهاولا يف كلام لوق فلتخا دقو

fa. o» . .02  
 ؟ال مآ خسفي لهف ءلوخدلاب

 “. ضيوفتلا حاكنك هنأ ءذاشلا نود فورعملا ىلع لبق خسفي هلأ فلتخي الولع

 لبق خس قادصلا ةبه اهب نعي ملو حاكنلا ريغ ةبهلاب ىنع نإ ”٠ بيبح نبا لاقو
 نإف :"”[زجي مل] قادص ريغب اهحاكن هب دارأ ْنِإَو «لثملا قادص ” اهو «لوخدلا دعب تبثو

 ريغ نِم سكعلا وأ نومثملا هيطعيف نمثلا هيطعي نأ يهف ةاطاعملا امأ :يِوَدَعْلا يديعصلا ىلع لاق )١(

 18١(. /۲) يِوََعْلا ةيشاح .نييناحلا نم لعف يهو «يرتشملا نم باجيتسا الو عئابلا ني باجيإ

 .(19/58 /۲) حاحصلا .ةلوانملا :ةاطاحُما :[۳۹۳ ت ]يروح ا لاقو

 )٤/ ٥۷۸(. ضايع يضاقلل ملعملا لايكإ يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ

 همحر - ضايع يضاقلا باتكلا اذه ةمدقم يف - هللا همر - ٍناَهِكاَقْلا هنيب اك فرحلا اذهب دوصقملا

 .ضاّيِع يضاقلل وهف اذكه ( ع )باتكلا اذه يف دجت ثيحو:لاق ثيح -هللا

 ةيكزلا رونلا ةرجش .ه4 45 ةنس يفوت «لضفلا وبأ ءيِبَّصْحَيْلا ضايع نب ىسوم نب ضاّيِع وهو

 )41١(. مقر )۱٤١( فولخمل

 .ًاقادص اركذي الو حاكنلا ادقعي نأ :ضيوفتلا حاكنو: يكلاَكا باهولادبع يضاقلا لاق

 ٥١۷(. /١)ةنوعملا

 نبال بهذملا جابيدلا .ه۲۳۸ ةنس تام «ناورم وبأ ءيِمّلسلا نامیلس نب بييَح نب كلملادبع

 .(165-195) نوُخَرَم

 ذخأ يذلا ملعملا لاكإ يف ءاج امل ةقفاوم يهو ( خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .اهلف (ق) ةخسن يف

 . (0ا/4 / 5 ) يناهكافلا هنم

 .(07/8/4) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ. لاك ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا لصألا يف درو امك



 ْ (د٤۷۴ت ) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يش ماهفألا ضاير
 مزل رثكأف راتید عبر اهقدصأ

 حافس حاكنلا ينعم ريغب اهسفن ةبهاولا َّنأ كلذو «لاق يف انخويش ضعب مِهَوَو :ع

 ©9.حاكتلا هب ديرأ ايف فالخ ا اَّنإو هٌدحلا هيف تبثي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ٌباوصلا اذهو :تلق

 © .انكارتي ملام ةبطخلا ىلع ةبطخلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ينو :ليق
 ”.هقح وه ذإ حكانلا ناذتتساب ناك اذإ كلذ زاوج هيف : يِحاَبْلا لاقو

 «ةبطخ اهيف إل يبتلا نم مدقتي ل ذإ «لمأتلا دنع نيب "”[مهو] - ملعأ هللاو -وهو

 هللاو - 9 .ةّصاخ اهسفن ةأرملا ضرع درج الإ كلذ يف سيلو ةبطخ ىلع ةبطخ :لاقُي ىتح

 .كلذ ملعيلف .- ملعأ

 تماق :يأ .فوذحم ردصل ًاتعن ًاليوط نوكي نأ زوجي « اًليِوَط ْتَماََف » :هلوق :يناثلا

 :0 ًاليوط ًانامز :يأ ءفوذحم فرظل وأ ٌةليوط ًامايق

( 

 هحرط يذلا لاؤسلا كلذكو «ملعملا لايكإ هباتك يف درو امك «ضاَيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ )١(

 45١(. /7) شيلعل ليلجلا حنم ء(١۲۷ /۳) يجابلل ىقتنملا ء(۷۹٥ - هاله )٤/ ينام

 .(97/4/5) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 ليلجلا بهاوم ٤ 1٤(« /۱۲) يِْيَعْلل يراقلا ةدمع :(074/4) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 )٤۱۱/۳(. باّطحلل

 ةيافك «(4 577/1)ناَورْبَمْلا لاسر حرش ينادلا رمثلا . اهيلإ ليميو «هيلإ ليت نأ :حاكنلا يف نكارتلاو

 . ٠١( / ؟) يكيالا نسا أل بلاطلا

 َنوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا .ه ٤۹٤ ةنس يفوت ديلولا وبأ ءيجاَبْلا دْعَس نب فلخن نب ناميلس

 .015) مقر )١5١( فولخمل ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش )+1- 2١75

 .(17/7/7) ىقتتملا هباتك يف درو امك «يجاّبْلا مالك يهتتي اته ىلإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(91/4 /5) ملعملا لايكإ يف ضاَيِع يضاقلا كلذ ركذ

 ل سر

 )5١7/9(. رجح نبال يرابلا حتف ء(۲۸۷ /۸) نقلل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار

 .هب اظوفلم "7 « ًاليِوَط اًماَيِق : ىرخأ ةياور هيفو

 نأب ءاهلجخي ملف اهدري ملْذِإ ءاهباوج نع تكس ْذِإ «هبدأو لي يبنلا قالخأ نْسُح هيف
 .كلذ وحنو «كيف يل ةجاح ال لوقي

 هكرتو« باوجلا يف اهنع تكس ْذِإ هيلع حلت مل ْذِإ اهبدأ نْسُح نم -ًاضيأ- هيفو
 © و ةرظنو

 نم هل رهظ ا ءتلاق ام تلاق نأ دعب اهبيوزت ب يبنلا لُجَّرلا لأس الإ :ثلاثلا

 نوك نم مدقت ام هديؤي اذهو «كلذ ىلع ةلاَدلا لاحلا ةنيرقب اهيف - مالسلاو ةالصلا هيلع - هدهز

 طظفل ماقم موقي ام هيف نكي مل ذإ «ةبهلا يف لوبقلا ظفل طارتشا ىلع ليلد هيف سيل ثيدحلا

 .افنآ ررقت ام ىلع هيلع ةلادلا نئارقلا نم لوبقلا

 ىلع ليلد « ؟ةقِدْضُت ءْيِق كعم له» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :عبارلا

 ناك نإو «ةلمُجلا ثيح نم كلذ يف فالخ الو «2” حاكتلا يف هتيمستو «قادصلا بوجو

 .يتأيس ام ىلع هلقأ يف فلتخا دق

 مضب - وه هرخآ ىلإ « اهَتْيَطْعَأ نإ اذه كرار » :- مالسلاوذالصلاهيلع- هلوق :سماخلا

 فوذحم ىطعأل يناثلا لوعفملاو هربخ هدعب ةيطرشلا ٌةلمجلاو ءادتبالا ىلع عوفرم - ءارلا

 «ًاعيمج اهفذح وأ «ىطعأ يلوعفم دحأ فذح زاوج يف فالخ الو ؛© هايإ اهتيطعأ هريدقت

 دحأ فذح يف ىلاعت لاقو «ىطعأ يلوعفم فذحف “4 تار نأ مام :ىلاعت هللا لاق

 لمعلا ىلع جيوزتلا يف( )۳١ باب « حاكنلا (7) باتك يف دواَد وبأ اهجرخأ ثيدح نم ةعطق )١(

 ةأرملا ةبه (97) باب « حاكنلا )٤١( باتك يف يِئاَسْنلاو «(1١1١25)ثيدحلا ( 775 / ۲ )لمعي

 نب لهس ربخل نيلقانلا ظافلأ فالتخا ركذو حاكتلا هب دقعني يذلا مالكلاو قادص ريغب لجرل اهسفن

 . نيحيحصلا يف هلصأ ثيدحلاو (267 5 ) ثيدحلا (۳۱۹ /7) . كلذ يف دْعَس

 .(0۸۴ /5) ملعملا لامكإ هباتك يف ضاّيِع يضاقلا نيتدئافلا نيتاه ىلع صن (؟)

 )٤/ ٤۸(. ديلا قيد نبال ماكحألا ماكحإ (۳)

 ۲٠۷(. /4) رّجَح نبال يرابلا حتف «(541 /۸) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا (5)

 .(0) ةيآلا ءليللا ةروس



 ( ها؟4تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف مانهفألا ضاير
REN nr e E ie j 

oN (N...مرع  rرسم  Nea f Dfوحنو ةومحملا ماقملاو ةعافشلا :يأ 4 عضَفَكْيَر كيلي فوسلو # :نيلوعفملا  

 ةلوليبل ءىطعأل ًايناث الوعفم نوكيو «ةياوّرلا هذه ىلع كرازإ بصن زوجي الو 2”.كلذ

 .ةرهاظف ” « َكَراَرِإ اهتيطعأ نإ » :ةياور امأو ءامهنيب طرشلا فرح

 (©”ريثكلاو مَرِزآ هيف ةّلِقلا عمجو [اضيأ] ِهَراَِإ :لاقُيو .ثنؤيو ركذي :«رازإلا»و
 3 و هو ر رە ر f وو

 «"ماًرِقومرقوك رارإلا ُرَرْفِلاو کو رمو [ق /1 /1١١١/َرِخَأَو راک راو را
Eر و  

 9[ ةَئَسَحلا] ةئيفلا :ىهو - ةزمه ا رسكب - ًةنسح َةَرْزِإَر رتو ريزا َررأتَو هرز :لاقُي

 "7 .ةبكرلاو ©” ةسل اك

 هتيعر لاح يف ماَمإلا رظن هيف « كل َراّرِإ الو َتْسَلَج ١ :- مالسلاو ةالصلا هيلع- :هلوقو

 )١( كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش )5//57(.

 00 . )٥( ةيآلا ءىحضلا ةروس (۲)

 .(۲/۳) يزارلل ريبكلا ريسفتلا ۵ ۰ ) يِبْطْرُمْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا (۲)

 لَمْعَي لمعلا ىلع جيوزتلا يف )۳١( باب « حاكنلا (5) باتك يف دٌّواَد وبأ اهجرخأ ثيدح نم ةعطق )٤(

 . نيحيحصلا يف هلصأ ثيدحلاو (؟١١١) ثيدحلا ( "5 /۲)

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 هنم ذخأ يذلا حاحصلا يف ءاج امل ةقفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .رثكلاو (ق) ةخسن يف (5)

 . (547 /1) . هللا ءاش نإ باوصلا وهو تارابعلا هذه ِنناَهِكاَمْلا

 يرهوجلل حاحصلا .ُةَمَرْقِلاو ُمّرُقْلا كلذكو «شوقنو مفر هيف رس ُماَرِقلاو :يِرَمْؤْلا لاق (۷)

.CEA1/) 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۸)

 .(۷۲۷ /۱)يرهوجلل حاحصلا .شلاج ا اهيلع نوكي يتلا لاحلا -رْكلاب - ٌةَسْللا :يِرَمْؤَجْلا لاق (۹)

 يف درو امك ءيِرَمْوَجلا مالك صن نم ًادج بيرق هلك اذه انه ىلإ رازإلا نع يناَهِكاَمْلا مالك ةيادب نم )٠١(
 . )47/٠١( يِدْيَبَرلل سورعلا جات :(1) يِموُيَقلل رينملا حابصملا 587 حاحصلا هباتك

 سورعلا جات .ةَبْكّرلا ٌنَسَح وم :لاقي «بوكرلا نم برص ةَبكّرلا :[5١٠1ت] يِديَبرلا لاق
 .(051/5) يدير



 (ها/4١ت) يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EENسج 111000000000000  

 ("”.مهب قفّرلا هيف امل مهيدهو «حلاصملا ىلإ مهداشرإو ءةحلصل اب
 تمرح ٌةيراج قدصأ ْنَمفءهكِلاَم كلُم نع هجرخُي لاملا قادصإ َّنأ ىلع ليلد هيفو:ع

 نكي مل ىتمف «هناكمإو اهميلست ةحصب الإ حصت ال تاعيبملا ناثألا َّنأ هيفو :لاق "”.هيلع

 «ءاوهلا يف ريطلاك ًاّيسح كلذ عانتما ناك ءاوسو «[هب الو]عيب هيف دقعني مل عنتماو كلذك

 (©.فشكتا هرازإ لاز ول اذه لثمو ءكلذ وحنو «نوهرملاك ًاّيعرش وأ ءءاملا يف توحلاو

 ليلد « دجأ ال » :لئاسلا لوقو« « ايش سما :١ - مالسلاونالصلا هلع - هلوق :سداسلا

 ذإ يش مسا هيلع قلطني ام نود ءآلام ىمسُيو لاب هل امم قادصلا نوكي ْنأ ٌدبال هلآ ىلع

 مهو هدوجو رذعتي ال امم وهو «ءيش مسا ” هيلع عقي كلذ هبشو ةروسكم ا ةفزخملاو ةاونلا

 © .ع هلاق .حاكتلا هب حصي الو ًاقادص نوكي ال هلثم َّنأ ىلع نوعمجم

 وهو بصنلاب ىَوْرُي « ٍديِدَح نم اات ْوَلَو ُسِمَتْلا » :- مالسلاو ةالصلاهيلع- هلوق :عباسلا
 ديدح ْنِم ًامتاخ سمتلملا ناك ولو :يأ ةفوذحملا ناك ريخ نوكي نأ ىلع رثكألا

 .ديدح نم متاخ رضح ولو :ريدقت ىلع عفّرلاب [خ /1/771/ىَوْرْيو

 ىلع ملكت نم” نيرخأتلا ضعب اهيف مهو دقو هةّيليلقتلا يه انه «ول »و

 )۲٠١/۹(. رجح نبال يرابلا حتف ء(۸٤ /4) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 03۷/۳ يناقررلا حرش ء(۲۱۲ )٩/ رجح نبال يرابلا حتف

 . 08٠١( /5) ضايع يضاقلل ملعم ا لامكإ . يناهكاَفلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 )٤/ 08٠(. ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 لامكإ .باوصلا وهو ينا كاملا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفوم (خ)ةخسن نم هتبثأ يذلا

 . اهيلع ( ق) ةخسن يف درو يذلاو ( 0174 / ٤)ملعلا

 ١١(. /6) فاَرَقْلل ةريخذلا «2074 )٤/ ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ

 .(48/4) يِدْيبُرلل سورعلا جات 274 )١/ ضاَيِع يضاقلل راونألا قراشم

 يريفظلل ةيهقفلا بهاذملا تاحلطصم.ةيكيإَلا ءملع نم هدعب نمو ديز يبأ نبا مهب دصقي :نورخأملا

9%( 



 ْ (ها/؟؟ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 اش ًامهو ثيدحلا

 «ميِتاَوَحْلا ٌعمجلاو ُماَتيَِحو ماتاحخو ءاهرسكو ءاتلا حتف «تاغل عبرأ هيف :«ٌمَتاخْلا»و

 وهف مهمتخ :حتفلاب "'نييبنلا متاح ل دمحمو ءهرمأ ىهتنمو هرخآف ءيشلا ياخ امأو

 ئرسُق دقو © مهرخآ: يأ مهمتخ ّنَأ :ىنعمب رسكلابوءمهل عباطلاو متاخلاك

 . 4 نعل راو ¥ :ىلاعت هلوق ا(

 © .ديدحلا متاوخ ذاختا زاوج ىلع ليلد هيف

 يف ي ثي م ذإ مهضعب ع هيف يهنلا تبثي مل ذإ © ههضعب هزاجأف كلذ ىف ءالعلاو فلسلا فلتخا دقو :

 ىلع « ٍديِدَح نم اما ْوَلَو سِمَتْلاَف ْبَهْذا » : ¥ هلوقب ةبهاولاةصق يف ةجح ال : رجح نبا ظفاحلا لاق

 ةتنتل هدوجو دارأ هنأ لمتحف« سبللا زاوج ذاختالا زاوج نم مزلي ال هنأل « ديدحلا متاحخ سبل زاوج
 وح رج رح س م م وج

 . مهولاو فعضلا نم ةيف ام ىفخي الو: نابملف نينسح روتكدلا لاق .هتميقب ةأرملا

 هباتك يف درو اك «يِرَمْوَجْلا مالك صن ني ادج بيرق وهف متاخلاب قلعتي ايف يناَِكاَتْلا هركذ ام
 .(7181) يِوَوَتلِل هيبنتلا ظافلأريرحت )١41/7(« حاحصلا

 ةّيِطَع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا (1794/6) يِطاَئْرَمْلل ليزنتلا مولعل ليهستلا
 .(195/1 4 يِْطْرُفْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا (۳۸۸ /9)

 تاءارقلا يف ةعبسلا .ءاتلا رسكب © َمَتاَكَو إف نوقابلا أرقو «ءاتلا حتفب أ َرَئاََو ]ف هدحو مصاع أرق

 يرحل ا نب دمحم نب دمحم رشعلا تاءارقلا يف ريسيتلا ريبحت «(077) يِداَدْقَبْلا ىسوم نب دمال

 يفاولا (400) يِطاَيْمَّدلا يِنَعْلادبع نب دمال رشع ةعبرألا تاءارقلا يف رشبلا ءالضف فاحتإ .(01)

 )۲١٤(. يضاقلا حاتفلادبعل ةرهازلا رودبلا (؟ 505) يضاقلا حاتفلادبعل ةيبطاشلا حرش يف

 . (50) ةيآلا «بازحألا ةروس

 يِطْرُقْلل مهفملا (415 /5) ريلادبع نبال راكذتسالا ( ه٠ /4) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 ١1١17(. /5) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع «(۲۱۱ /۹) رجح نبال يرابلا حتف «(1717/5)

 ةدمع )٤۸/6(« ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ :(517/9) ملم حيحص ىلع يِوَوُتلا حرش

 (415 /0) ربلادبع نبال راكذتسالا )١١18/71(( رلادبع نبال ديهمتلا «(45 )۲١/ يِنْيَعْلل يراقلا

 .(151/4)يِطَْرُفْلل مهفملا 9١7 /5) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع



 (ه/؟4ت ) ِيِناَيِكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير

 ° .«راتلا لهآ ةيَلِح  :هيف لك يبنلا لوقو «يهنلا لبق اذه ناك :اولاقو «نورخآ هعنمو

 ملم نب هللادبع ينثدح لاق «باّبُخلا نب ديز انثدح لاق «ناهيلس نب دم انربخأ لاق يِئاَّتلا هجرخأ 010

 .هركذف....هيبأ نع ةَدْيرُي نب هللادبع انثدح لاق - ةبيط وبأ ورم لهأ نم -

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم «ظفاح ةقث ءنيسحلا وبأ ءيِواَمّلا كلملادبع نب ناميلس نب دَّمَْأ-

 )٤۳(. مقر )8١( بيرقتلا .س ه1

 رثكأف ثيدحلا يف لحرو ءةكوكلاب ناكو ءناَساَر ني هلصأ لْكُعْلا ءنيسحلا وبأ بابا نب ديز-
 بيرقتلا ٤. مر ه77*٠ ةنس تام «ةعساتلا نِ «يِرْوَّقلا ثيدح يف ءىطخي قودص وهو «هنم

 .(5114) مقر(

 بيرقتلا .س تد «ةنماثلا نم «مهي قودص ءاهيضاق «يِزَوْرْما «ةبيط وبأ ىِمَّلَّسلا ملسُم نب هللادبع-

(TY)(7501) مقر . 

 ٠١١(. /0)ليدعتلاو حرجلا .هب جتحي الو هثيدح بتكي :[۲۷۷ت]يزاٌرلا متاح وبأ لاق

 ٤۹(. /۷) تاقثلا .فلاخيو عىطخي ۳٤١[: ت]ناّبح نبا لاقو

 )١99/4(. لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم .ثيدحلا حلاص :يبهذلا لاقو

 ةنس تاس «ةشلاثلا نم «ةقث ءاهيضاق ءيِذَوْرُملا ءلهس وبأ ءيِمَلْسَألا بْيَصُحلا نب ةَدْيَرُب نب هللادبع-

 .(۴۲۲۷) مقر( ۲۹۷)بیرقتلا .ع «ةنس ةئم هلو «ةرشع سج لب :ليقو ه6

 بيرقتلا .عه ۳ ةنس تامءرْدَب لبق ملسأ «يباحص ءيِمَلْسَأْلا «لهس وبأ «بّيَصُحْلا نب ةَدْيَري:هوبأ-

 )07٩(. مقر ۷

 :ثيدحلا جيرخت

 ٩۰( /5) ديدحلا متاخ يف ءاج ام (5) باب «متاخلا (۲۹) باتك يف دٌواَد وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 )٥/ 1١94( ةبشلاو ديدحلا متاح يف درو ميف :لصف ناهيإلا بعش يف يِقَهّيَبْلاو ء(۲۲۳٤) ثيدحلا

 يف يِذمِرَّتلاو ءةموز يبأ نب زيزعلادبع نب دمحمو «يلع نب نسحلا قيرط نِ امهالك «(3760) ثيدحلا
 قيرط نم )١785(« ثيدحلا )٤/ ۲٤۸( ديدحلا متاخلا يف ءاج ام )٤۳( باب «سابللا (0) باتك

 متانخلا يف لعجي ام رادقم (17) باب ءةنيزلا (60) باتك ىربكلا ننسلا يف يِئاَسْنْلاو ءديمح نب دمحم

 باتك يف هحيحص يف ناّبِح نباو «نايلس نب دا قيرط نمي ء(۹۵۰۸)ٹیدحلا ٤۹ ٤( /5) ةضفلا نم
 ثيدحلا (۲۹۹/۱۲) هبشلا وأ ديدحلا متاخب ءرملا متختي نأ نع رجزلا ركذءبيطتلاو ةنيزلا

 نسب ديز قيرط نم مهلك «يناَدْمَهل ءالعلا نب دمحم نع ٍحيِرَذ نب حلاص نب دمحم قيرط نم )2٤۸۸(



 (ها74ت) يئاّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
LLL neee 

:177:2 

 وأ «هليجعت هوك نِ َّنأ لدي لاح ا يف كلذب - مالسلاو ةالصلا هلع- هتبلاطمو :اولاق

 ائيش“' ”بسكي نأ وجري له :هلأسل هعيمج ريخأت غاس ولو ءًاقادص نوكي نأ حصي ام ليجعت
 ۲ 0 .٠ .٠

 (7.؟ هتمذ ىلع هجوزيف .دجي وأ

 امنإو "” ءلوخدلا لبق رايد غبر وأ «عيمجلا ليجعت بابحتسا ىنعأ انبهذم وهو
 كلذ ىلعرهملا يف رصتقا ول هنأل ءاندنع جرفلا هب حابتسُي ام لقأ مدقت ام نوكي نأ دعما

 .هيبأ نع ةّدْيَرُي نب هللادبع نع يزور مِلْسُم نب هللادبع نع «بابخ ا

 :مكحلا

 . 25175 /5) ةيارلا بصن .يعليزلا هفعض

 .هيف ملعلا لهآ مالك قبس دقو ءيِزَوْرْملا مِلْسُم نب هللادبع هيف نأل «فيعض هدانسإو

 .مهي قودص :هيف ظفاحلا لاق اذلو ؛هسفن يف مهتم ريغ هظفح لبق نم فيعض :هيف ينابلألا خيشلا لاق

 ةنسلا يف فافزلا بادآ .درفتلا مدعو ةعباتملا دنع هثيدحب جتحي هلثمف .(5117) مقر (۳۲۳) بيرقتلا

 .(514) ةرهطملا

 :هيوقي دهاش هلو

 دنسم ثيداحأ نمض :دنسملا ين دّمَْأ هجرخأ وّدَج نع ءهيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نِ
 يِراَخُبْلاَو (25780) ثيدحلا (174/1) و (1014) ثيدحلا (151 /۲) ]5 رمع نب هللادبع

 ك1 ثيدحلا )١۲( يصاعملا باحصأو «قلختملا ىلع مالسلا كرت نم باب «درفملا بدألا يف

 .(۷۷۹) ثيدحلا (۳۹۰) درفملا بدألا حيحص يف اک «هدانسإ ينابلألا خيشلا نسح دقو

 .ملعأ هللاو .هريغل نسحلا ةجرد ىلإ يقتري ثيدحلاف نذإ

 هنم ذأ يذلا ردصملا يف ءاج امل ةقفاوم يهو ( خ) ةخسن نم تبثموه امو .بستكي (ق) ةخسن يف

 08١(. /4) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .باوصلا وهو ٍناّيكاَقلا

 ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «همالک صن نم ادج بيرق وهو ءضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

(oA /) 

 باهولادبع يضاقلل نيقلتلا )٠١(« يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ء(١٠٠٠) ربلادبع نبال يناكلا

14/1 6. 



 (ه4*1ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 م لل E سس سس سس سمج سمس سو و جم يي مس سس سس سا جس سس ص سس اسس انسجاما

 أ يكسو ly 5 f (5) سد () laf تاس
 ةأرما جوزت نم » :لاق - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأ « سابع نيا نع ليقعل 2 | جرخ دقو

 ̂ . ایش اًهيِطْخُي ىتح اهب لخذی الف

 يبهذلا ظافحلا ةركذت .ها77 ةنس يفوت ءرفعج وبأ ِقْيَمُعْلا دا نب ىسوم نب ورمع نب دمحم (۱)

(ATED 

 هللادبع وهو . سداسلا ثيدحلا «ةياطتسالا باب «ةراهطلا باتك يف هب يناَمِكاَمْلا ماّمإلا فيرعت قبس (۲)

 دبع نبال باعيتسالا . ه18 ةنس تامءسابعلا وبأ« يمشاملا يِشَرَقْلا بلطملا دبع نب سابعلا نبا

 . )۹۳۳-4 /۳) كربلا

 لاق «يفنحلا نب دمحم نب يسوم انثدح لاق ّيّمَحْلا دَمْحَأ نب ورمع انثدح :لاق كلا ٍلْيَقْحْلا هجرخأ

 ساع نبا تعمس :لاق «ةرمج يأ نع «جاجحلا نب ةبعش تعمس :لاق ؛لكوتملا نب ةمصع انثدح

 .هركذف وي هللا لوسر لاق :لوقي

 :ثيدحلا جيرخت

 يف يِزْوَجْلا نباو .(21157) مقر (”50/) ريبكلا ءافعضلا يف ٍلْيَقُمْلا هجرخأ ثيدح نمي ةعطق

 نازيملا ناسل يف رجح نباو «(0//41) لادتعالا نازيم يف يبهذلاو ء(۱0۸ /۲) تاعوضوملا

 هيزنت يف ينانكلا قاّرع نباو 21759 /۲) ةعونصملا ىلآللا يف يطويسلاو «(414) مقر )/ ۷١(

 )177/١1( ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا يف يناكوشلاو (0) مقر 3٠١( /۲) ةعيرشلا

 .ِلْيَقْحْلا نع القن مهعيمج )٠١(« مقر

 :مكحلا

 نمي ءامهو مهي ؛ثيدحلل طبضلا ليلق هريغو «ةبعش نع «لكوتملا نب ةمصع :- هلا همحر- ِْيَقْعْلا لاق

 ٠ .نتملاو دنسلا ركذ مث .هانثدح ام هثيدح

 ينثدح :لاق «ةبعش انثدح لاق ءرْفّتلا وبأ انثدح :لاق «ليعامسإ نب دمحم انثدح :هللا همحر لاق مث

 ىلإ تهتنا وأ «يبتلا ىلإ تعفر َةَراَرَق يتب نم ةأر َّنَأ 3:هيبأ نع «ةَعيِبَر نب رماع نب هللاديِبُع نب مصاع
 .« كلذ تيأر ينإ :تلاقف نيل كِلاَمَو ِكِسْفَت نم ٍِتيِضَرَأ :اه لاقف «نيلعن ىلع تجوزت  يبنلا

 .لصأ ةرمج يأ ثيدحل سيلو ءاذه ةبعش نع فورعملا كلذ ىرأ انأو :كلذ دعب ِقْيَمْعْلا لاق مث

 .0* ١ /0) لْيَقْعْلل ريبكلا ءافعضلا

 .(۸۸ )٥/ لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم .ةبعش ىلع بذك اذه :يبهذلا لاق.

 مقر (477 /۲) ءافعضلا يف ينغملا .هطلغل هيف ملكت ةبعش نع لكوتملا نب ةمصع:-ًاضيأ- لاقو
 = ميلف 1



 (ها*4تر يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 aati نس هع سس حساس ودعا

 مميت

 00 .ًانَسَح هوأرو «نوملمملا هب َلِيَع ام كلذو : باهش نبا لاق

 لاق «عضّبلا هب لحي ام مدقي نأ” ”بحتساف ءعضُبلا ةلْحِن رهملا َّنألو"”:يرييَأْلا لاق
 ی ا

 °. 4 اغ کد اسلا :یلاعت

 مكيلع ةضيرفو ؛ءاسنلل ىلاعت هللا نِي ةبه رهملا نأ ينعي ةبه ©”:يِزيِزَعْلا لاق

 مد قف "4 وهاي راسو لجل ىبوُم اَنْ آل :ىلاعت لاق و” .ةنايد ةلشن :لاقيو
 «قادصلا عيمج ميدقت بحتسا اذهلو .هلهأب ءانبلا لبق [ق / ب *١١١1/2/ قادصلا

 .ملعأ هللاو .جرفلا هب لحتسي ام وأ

 .زاج لعفي مل ناف

 هّنأل .نورثكألا مهو رايد عبر نِم لقأب حاكنلا زاجأ ْنَم ثيدحلا اذهب قلعت دقو

 )١16اة(.

 .طبضي الو مهب ةمصعو ءهللا لوسر نع خصي ال ثيدح اذه :[5917ت]يِزْوَجْلا نبا لاقو

 .(159/7) تاعوضوملا

 ءافعضلا .طبضلا ليلق مهولا ريك ناك«ةبعش نع يوري لكوتلا نب ةمصع: -اضيأ للطب لاقو

 .(۲۳۰۲) مقر (19/0 /۲) نيكورتملاو

 .(488/9) مزح نبال ىلحملا

 نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا .اهوحن وأ ۳۹۵ ةنس يفوت ءرْكَب وُبَأ «يِريبَألا هللادبع نب دمحم

.(ToA— ¥00) 

 . مالكلا ميقتسي ىتح هللا ءاش نإ باوصلا وه (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.بحتساو (ق) يف

 . )٤( ةيآلا ىاسنلا ةروس

 فشك :(475) يِدْواّدلل نيرسفملا تاقبط .ها0 ةنس قوتملا ركب بأ يناَتْسِجَّسلا زيزع نب دمحم

 ١١١١(. /۲) ينيطنطسقلل نونظلا

 )٤۷۷(. نآرقلا بیرغ هباتك يف درو اک «يِزيِزَعْلا مالك یهتنا

 . (۲۹) ةيآلا «,صصقلا ةروس

 .(ق) ةخسن نم طقاس ثيدحلا اذه حرش ةيابن ىلإ انه نم



 (ها؟4ت) يناَبكاَْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
vv r 1/11 17777773ت  aT 

 نم لقأب حاكنلازج ملف  ءةقرسلا يف عطقلا ىلع هلل كلام ةَساقو «ليلعتلا جرن جرخ
 .راتید عبر

 « 4 گلاب بتن # :ىلاعت هلوق لإ ًاتافتلا كلام هب درفنا امموهو ع

 ام هلقأو «لاملا نِم لاب هلام دارملا نأ لدف "” 4 وطنم ِْطَتْسي هَلََمَو ام :ىلاعت هلوقو

 انباحصأ ني” بهو نبا كلذ يف فلاخو .راتيد عبر وهو «ةقرسلا يف وضعلا هب حيبتسا

 وبأ لاقو ؛نورثكألا هلوقي اک «مهرد نود ناك ْنِإو «هيلع ايضارت ام لكب حاكتلا زاجأو
 - ًاسايق «مهارد ةسمخ هلقأ مش نبا لاقو «“مهارد ةرشع هلقأ :هباحصأو ةفيِنَح

 لاقو ءامهرد نيعبرأ نم لقأب جوزتي نأ يِصَّحَّنلا هركو ءامهدنع ةقرسلا يف عطقلا ىلع -ًاضيأ

 .ةرشع :ةرم

 هيلع -هلوق:مهضعب لاقف «ثيدحمل ا اذه رهاظ نع انياحصأ ةبوجأ تفلتخا دقو

 ام :ًالوأ هلوقل .ديدحتلا ال ةغلابملا قيرط ىلع « ٍديِدَح نم اجتاح ْوَلَو » :مالسلاو ةالصلا

 ىفت دق ذإ ديدحلا متاخ ةميق نِي رثكأ « ائيش سمن » :هلوقب دارملا نوء « ًائيش ُدِجَأ

 هنم ٌمظتني ال فيعض يدنع اذهو« - ديدحلا متاخ نم لقأ وه ام الو ءائيش دج ن لُجّرلا

 :لاق ديدح متاخ قادصلا عيمج نوكي نأ ال همدقي ام هنم بلط اّن هّلعل :رخآ اقو - ليلد

 هكاوفلا :(6//171) ِيناَقْرَّزلا حرش ء(۲۰۹ /۹) رجح نبال يرابلا حتف ء(44 /۲) يرِزاَلل ملعملا ()

 ٤١١(. /۲) كلام مامإلل أطوملاء( 1410 /۲) ريلادبع نبال ديهمتلا «(0 /؟) يِواَرْثَتلل يناودلا

 . )۲٤( ةيآلا ءاسنلا ةروس قفز

 . )٠٠١( ةيآلا ىاسنلا ةروس (۳)

 تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش .ه191 ةنس تام ءدمح وبأ «ِشَرَقْلا مِلْسُم نب بهو نب هللادبع (©)

 .(180) مقر (205- 6۸) فولخمل ةيكلاملا

 يِعّلْيَرال قتاقحلا نييبت ء(١١۲ /1)يناَنيِغْرَمْلل ةيادبلا حرش ةيادحلا (55/0)يسخرلل طوسبملا (5)

 ٠١١(. /۳) مْيَجُت نبال ققارلا رحبلا ٠١١(« /۳) يفكصحلل راتخملا ردلا 9

 ءامسألا بيذهت .ه45١ ةنس تام ةَمْرْبَش وبأ «ِّبَّشلا ناسح نب ليفطلا نب ةّمْئْبُش نب هللادبع (5)

 .(۳۳۸۰) مقر (003/) بيرقتلا «(۳۰۷) مقر )155/١( ورتلل تاغللاو



 ( هات ) ينامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 KT تلجج>ج 2 2ربربطصسصب هاما

 ا تححضصبخل

 20 .لقأ ال راتید عبر ميدقت بابحجتسا كِلاَم بهذم هفعضي اذهو

 عبد نم لقأ هتميق نوكت نأ لمتحي ديدحلا متاخ نإ ليق نإ :نيرخأتملا صعب لاقو

 نأ ىلعءانلامتحا نم ىلوأ كلاهتحا ليلد ںاتید د عبر هتميق نوكت نأ لمتحي دقو :ليق هراّئيِد

 يذلا لُجَّرلاب صوصخ ةرافكلا ماعط َّنأ امك «هنيعب لُجَّرلا كلذب صوصخ اندنع ثيدحلا

 َكَحَم اب اَهَكَدْجَوَر ٠:هلوق لُجَّرلا اذهب صوصخ هنأ ىلع لدي امو :لاق «هلايعلو هل همعطأ

 وهو ةلأسملا هذه يف افلا َّنأل ريغ نود ىلُجّكا اذه ةصقلا هذهف «ِنآْرْلا نم
03 

 .ىعِفاّشلا

 “نآرقلا نم م هعم ام ىلع لُجرلاب ةأرملا جوزتت نأ نوزوج ال ملعلا لهأ ةلمجف

 سیلو ””.اذه ثيدحلا ىنعم :لوقيو ءاهملعُي نأ ىلع اهجوزتي نأ زاوجب :لوقي يِعِفاَّشلاو

 .ثيدحلا يف كلذ

 ٌفرغعلا هفلاخي ًادج حوجرم لامتحاف راّئيِد عبر هتميق نوكت نأ لمتحي :هلوق امأ :تلق

 ء۶ا ر همس و 1 © .ءارقتسالا

 هنأ ال «نآر قلل ًاماركإ «نآرقلا نم ًائيش هظفحل ةأرملا هجّرز ِهَّنأ ىلع ثيدحلا هلمح امأو

 لوق ادع ٥۸٠( - 51/4 /4) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاَيِع يضاقلا مالك يهتتي انه ىلإ (1)

 . ضايع يضاقلا مالك نم ال همالك نم وهف ليلد هنم ٌمظتني ال فيعض يدنع اذهو :يناَمِكاَقْلا

 .(۳۰۸/۸) نقلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا «(۲۷۷ )١/ يجابلل ىقتنملا (؟)

 ء(۳/۷١١) ةمادق نبال ينغملا (41 /۳) ةمادق نبال يفاكلا ١١۸(« /٠۲)ربلادبع نبال ديهمتلا (۳)

 عئانصلا عئادب ١۷۷) /0) ينابيحرلل ىهنلا يلوأ بلاطم ؛(8/5) يتوُهبْلل تادارإلا ىهتتم حرش

 (۱۷ /۳) يِواَحّطلل راثآلا يناعم حرش «(۱۳۸ /۲) يِعَلْيّزلل قئاقحلا نييبت «(۲۷۷ /؟) يناَساَكْلل

 .(5 )٥/ ١5 ريلادبع نبال راكذتسالا

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوَّوَّنلا حرش «(1۷۹ /1) ِينَرُما رصتخم :(5 0 /9) يِدْرَواْلل ريبكلا يواحلا (4)

(51/9). 

 يف طيحملا رحبلا .تايئزجلا كلت للمشي رمأ ىلع اهمكحب مكحيل ةيئزج رومأ حفصت :ءارقتسالا 2(

 .(۳۲۱ )٤/ يِيَكْرَّرلل هقفلا لوصأ



 ( ها4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

00 

000 

49 

(4) 

(0) 

 :نيهجو نو اطخف كاذ هراکنإو يفشل ارقي اک ا ًاقادص ميلعتلا ةرجأ نوكتو اهملعي

 :ارّسفم ہلشم هركذ دقو« ۾ لعب ريسفتلا اذه كام نع درو دق هل :امهدحأ.

 :ةياور يفو «« ةيآ َنيِرْشِع اَهْمَّلَعَف “٠ !ءاَطع ةياور يفو «") «نآْرقْلا نم اَهْمّلَعَف بهذا »

 اَهْمَلَعَف مق :لاقف [خ /ب /171/ اًهيِلَت يتلاو ِةَرَقَبْلا روس :لاقف ِنآْرَقْلا نم ُظَمْحَت ام» 00 9 هسا جال 0 0

 ̂ .« كرما َيِحَو ةي َنيِرْشِع

 08١(. /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ۷۷ /۳) يجاّبلل ىقتنملا

 ةنس تام «هقفلاب اع فنصم مامإ ظفاح ةقث «يِروُباَسبَتلا يريشقلا مِلْسُم نب جاجحلا نب ملم

 .(015) بيرقتلا .ت ءةنس نوسمخو عبس هلو ه١

 «نآرق ميلعت هنوك زاوجو «قادصلا (۳) باب «حاکنلا (1) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 فحجي ال نمل مهرد ةئاسمخ هنوك بابحتساو «ريِثَكو ليلق نم كلذ ريغو «ديدح متاخو

 .(570١)ثيدحلا 4١ ٠١( /۲).هب

 ريك هنكل لاف هيقف ةقث يکلا مالوم يِثَرّقْلا ءملسأ حابر يبأ مساو «حاير يبأ نب ءاَطَع

 .عوهنم كلذ رثكي ملو ةرخآب ريغت هنإ :ليقو روهشملا ىلع ه4١١ ةنس تام ءةثلاثلا نم ءلاسرإلا

 .(۳۹۱)بیرقتلا

 :دحاو ثيدح يف تءاج ةدحاو ةياور امه اهلبق يتلاو ةياورلا هذه

 ينثدح ادع نب ٌضْفَح يأ ينثدح.هللادبع نب ٍصْفَح نب دمنا انثدح:لاق للاخ دواَد وبأ هجرخأ

 ةّرْيَرُه بأ نع «حاَبَر يآ نب ءاَطَع نع لسع نع ءلالا جاجا نب جالا نع َناَيهَط نب ميهار
 .هركذ مث ...:لاقف َمَناَحْلاَو َراّرإْلا ركذي مل ٍةَّصِقْلا هذه وحن

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 نم «قودص «ورمع يأ نب «يلع وبأ يړوُباَسيلا يَِلسلا دشار نب هللادبع نب صفح نب دمخأ-
 .(۲۷) مقر (۷۸) بيرقتلا .س خ ھ۲۵۸ ةنس تام «ةرشع ةيداحلا

 تام «ةعساتلا نم «قودص ءاهيضاق «يِروُباَسْيَتلا ءورمع وبأ ءيِمَلَّسلا دشار نب هللادبع نب صفح-

 .(150) مقر (۱۷۲) بيرقتلا .ق س خه ۲۰۹ ةنس

 «ءاجرإلل هيف ملکو «برغُي ةقث ةّكَم مث هروباسين نكس هديعس وبأ «يناَساَرُْا ناه نب ميهاربإ-
 .(185) مقر )4١0( بيرقتلا .عه ۱۹۸ ةنس تام ةعباسلا نم ؛هنع عجر :لاقيو

 )۳١۷(. مقر (١١ا/ /۲) ليدعتلاو حرجلا .ثيدحلا نسح قودص :متاح وب أ لاق



 (ه/*4ت  ينايكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير

 نم نقتم ةقث :-ًاضيأ-لاقو ٠ ۲) مقر( /1) ءافعضلا يف ينغملا .روهشم ةقث :يبهذلا لاقو

 قودص :-اضيأ - لاقو ء(١۴) مهيف ملكتملا تاقثلا ةاورلا .ائجرم ناكو «نيحيحصلا لاجر

 .(۳۱) قوثوم وهو هيف ملكت نم ركذ .روهشم

 :ىرخأ ةرم لاق.(45”7 /4)يِروَّدلا ةياور نيِعَم نب ىبحي خيرات .ةقث ةقث ۲۳٣[: ت ]نیم نبا لاقو

 نبا خيرات .سأب هب سيل :-ًاضيأ- لاقو «(51) مقر ("45) يِجاَّبلل حيرجتلاو ليدعتلا .حلاص

 .(۷۷) يمراَذلا نامثع ةياور نيِعَم

 .009) دوا يبأ تالاؤس .ثيدحلا حيحص :دّمتَأ لاقو

 ليدعتلاو حرجلا .ثيدحلا نسح قودص: -ًاضيأ- لاقو ؛ثيدحلا يف ةقث :يِزاَّرلا متاح وبأ لاقو

 )5//1١1(. متاح يبأ نبال

 نوبغريو هثيدح نوهتشي ةمئألا لزي مل «ثيدحل ا يف ةقث ناك : [١18تآ]يِمِراَّذلا ديعس نب نامثع لاقو

 51١(. /1)رّجَخ نبال بيذهتلا بيذهت .هنوقئويو هيف

 )٠١١( بيرقتلا .ق س د م خءةسداسلا ني ؛ةقث ؛لوحألا «يرضّبلا يلهاَبلا جاجح نب جاجح-

 )١١517(. مقر (15١؟) بيرقتلا

 .(501/8) مقر (۳۹۰) بيرقتلا . تد ةسداسلا ني «فيعض يرل ةرق وبأ ؛يِميِمّتلا لْسِع-

 )1١1755(. (۲۹۲ /7)تاقثلا .هتياور ةلق ىلع فلاخيو ءىطخي :ناّبِح نبا لاق

 .(11 /۲) طسوألا خيراتلا .ريكانم هدنع :يِراَّخُمْلا لاقو

 ١٤(. /۲) ىنكلا درس يف ىنتقملا .نيل هيف :يبهذلا لاقو

 .ثيدحلا يوق يدنع وه سيل :هيبأ نع ؟ 9١ ت] دما نب هللادبع لاقو

 )۴۷١(. مقر (۱۷ ٤ /۷) رجح نبال بيذهتلا بيذبت نع اُلَقَت امهالك. فيعض :نيِعَم نبا لاقو

 ۳۷١(. /5) لاجرلا ءافعض يف لماكلا .هثيدح بتكي هفعض عمو :[70”7ت]يِدَع نبا لاق

 ريِثَك هنكل لضاف هيقف ةقث ءيكملا مهالوم ءِيِشَرَّقْلا ملسأ حاَبَر يأ مساو :حاَبَر يأ نب ءاَطَع-

 .عءهنم كلذ رثكي ملو «ةرخأب ريغت هنإ :ليقو ءروهشملا ىلع ه١ ١5 ةنس تام «ةثلاثلا نم ءلاسرإلا

 .(40901) مقر (۳۹۱) بيرقتلا

 رخص نب نمحرلا دبع وهو . يناثلا ثيدحلا «ةراهطلا باتك يف هب ٍناَهِكاَقْلا فيرعت قبس : ةٌرْيَرْه وبأ-

 . VY) ۱۷۹۸ /6) ّريْلا دبع نبال باعيتسالا .ه۵۷ ةنس تام « ىسودلا

 ُلَمْحَي ٍلَمَعْلا ىلع جيوزَكلا يف (01) باب ؛حاكتلا (7) باتك يف دوا وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه

 فيك (51) باب ؛حاكتلا (57) باتكءىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّنلاو «(۲۱۱۲) ثيدحلا (78/9)

 ل باتكىربكلا ننسلا يف يِقهْيَيلاو (0007) ثيدحلا 15 /۳) نآرقلا يآ ىلع جيوزتلا



 (ه114ت) ينابكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نوكتف ًاعطق قادصلا نع ًايلاخ حاكنلا ناكل لوقي اى هنأ انملس ول اّن :يناثلاو

 ؛ىحنملا اذه احن دق”يِواَحّطلا ناك إو ب يبنلل الإ لحي ال ءىش اذهو «ةبوهوملاك

 "”حاكتلا يف -ًاضيأ- اھبہ نأ وه هل ناك حاكتلا يف ةزئاج لي يبنلل ةبوهوملا تناك امل :لاقف

 رح

 دما قيرط نم مهتثالث )١471/8(( ثيدحلا (؟ 57 /۷) نآرقلا ميلعت ىلع حاکنلا (3) باب «قادصلا

 حاكتلا (75) باب «حاكنلا (9) باتكءىرغصلا ننسلا يف -ًاضيأ- يِقَمْيَبْلاو ككلادبع نب صفح نب

 نب ميهاربإ نب دَ نب نسحلا يلع يبأ قيرط نم (؟081) ثيدحلا (۲۳۱ /5) نآرقلا ميلعت ىلع

 قيرط نم مهعيج ؛ليقع نب دمحم نع ناّيفس نب بوقعي نع رفعج نب هللادبع نع يِداَدْعَبْلا ناذاش

 نب ءاَطَع نع لسع نع «يلهابلا جاجحلا نب جاجحلا نع ءناَْهَط نب ميهاربإ نع «هللادبع نب صفح
 .ةَرْيَرُه يبأ نع «حابر يأ

 :مكحلا

 .هيف ملعلا لهأ مالك قبس دقو «يميميتلا نايس نب لسع هيف نأل «فيعض هدانسإ ثيدحلا اذه

 لا قف ءاَهيلَت يتلا وأ وَرَ ةَروُس :لاق ِنآْرَْلا نم ُظَمْت ام ١ :ةدايزلا هذهو :هللاك ينابلألا خيشلا لاق
 ايي » :ةحيحصلا ةياورلل اهتافانمل ةركنم :« كرما يهو ةي َنيِرْطِع اَهمَّلَعَت مق :ي هللا لوسر هل

 بيرقتلا هفيعض :ظفاحلا لاق ءيِرْضَبْلا «ةرق وبأ «ءيويوتلا وهو ءاهب لسع درفتلو « ِنآْرُقْلا نم َكَعَم
 1 605/50 ليلخلا ءاورإ :(4 0ا/4) مقر (۳۹۰)
 لسع نع ةبعش هاور دقو «لسع ريغ ءاَّطَع نع هيوري ملعأ ال ثيدحلا اذهو : هتل يدع نبا لاقو

 ءناَيهَط نب ميهاربإ ريغ ةريَرُه يأ نع ءاَّطَع نع ءلسع نع :لاقف هلصوأ ادحأ نأ ملعأ الو ءالسرم

 )١١۳۸(. مقر )٥/ ۴۷٤( لاجرلا ءافعض يف لماكلا .هريغ هلصوي ملو

 ۲٠۲( /9)رّجَح نبال يرابلا حتف ء(۳١٠ /۱۲) يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع «(48/7) يرزالل ملعملا
 .(1981 /۳) يباَطَخلل يِراَخُبْلا حيحص حرش يف ثيدحلا مالعإ :(18/6) يناَقْرَّزلا حرش

 ءافولا يبأ نبال ةيضملا رهاوجلا .ها"١7ةنس يفوت «رفعج وبأ ءيِواَحَّطلا ةمالس نب دمحم نب دما

 .0500) مقر ء(7/1١1)

 يبنلاب اصوصخ ناك كلذ نأ :يِرئِتَألاو يِواَحَّطلا لوق ىلع لوعي ال كلذكو :هقللإ# ىطْرقْلا لاق
 1 1 :رومأل «حاكتلا يف ةبملا زاوجب اصوصخم ناك اک ت

 .ةيصوصخلا يفنل دهاش وهو :ثيدحلا قاسم :اهدحأ

 ,يل اهبه :لقي ملو ءاهينجوز :لجرلا لوق :اهيناثو

 .« اهمّلعف نآرقلا نم كعم اب اهكتجوز دقف بهذا ١ ب هلوق :اهئلاثو

 :(11/5) يِطْرَقْلل مهفملا .ماكحألا يف ةيصوصخملا يفني كسمتلا لصألا نأ :اهعبارو



 (ه1؟4ت) يناّيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Dea 2 0 سس سا 0000 ا ااا ا e ها سس

 ©"”.اهرواَشُي لو هل اهكّلَم دق كي يبنلا نأ كلذ حّحَصُيو :لاق

 هل اهكّلَم الإ وهف ءيعرشلا قلطملا فرصتلا هل كب يلا نإ :لوقي ْنأ لئاقلو :تلق

 اذه وحن ىلإ راشأ دقو« ىلاعت لاق امك ؛مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هّلأل ةروشم الب

 06 انباحصأ نم 0يِدْواَّدلا

 ايس ال © هيلماح نأش مظعو «نآرُقلا ميلعت ىلع ضحلا ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو
 .نيمآ مهنم هللا انلعج.هب نيلماعلا

 ^ :لاوقأ ةثالث كلذ يف اندنعو“ ”«ةراجإلاب حاكنلا زاوج ىلع ليلد هيفو

 6 ”ْغَبْضَأل ةزاجإلاو «؛ 2 دمحم باتك يف “ساقلا نبال ةهاركلاو كلا عنملا

 .(081 /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لامكإ :(18/7) يِواَحّطلل راثآلا يناعم حرش (۱)

 يشأ ني تیما يل لست لوف يهر باال دوس نی ) مقر ةيآلا لإ ةراشإ (0)
 00 أ وو سد 54
 3 ل ترجدهملاو نموا نم را بڪ ي ضع کوا مصعب مالا الواو مهناهمأ :هجئوُزأو

 . وسم يتحصل يف كد تاڪ ا ورم کیا یلوآ لإ ولحقت نأ

 ةيكزلا رونلا ةرجش . ه٤ ٤١ ةنس ىفوتملا ءرفعج وبأ ءيِدَسَألا يِوُواَذلا رصن نب دمخ :وه يِدّواَّدلاَ

 .(۲۹۳) مقر(١١١) فولخمل ةيكلالا تاقبط يف

 .(087 )٤/ ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا هنع كلذ لقن

 .(90 5 /۸) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يف نَّقَلُكا نبا كلذ لقن

 .(417/5) ريلادبع نبال راكذتسالا :(174/7) يناَثْرَّزلا حرش «(۹۸/۲) يرزالل ملعملا

 )١١/۲(. دْشُر نبال دصتقملا ةيابنو دهتجملا ةيادب

 )١557 نوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا . ه١141 ةنس يفوت «هللادبع وبأ يملا مِساَقْلا نب نه رلادبع

 .(؟4) مقر (08) فولخمل ةيكياَلا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش - 519 ١(«

 نبال بهذملا جابيدلا .كلذ ريغ ليقو هه7 759 ةنس تام «هللادبع وبأ «يِرَدْنَكْسِإلا ميهاربإ یب دمحم (9)

 .(۷۲) مقر (1۸) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش (۲۳۲) نوُحْرَق

 نبال بهذملا جابيدلا . ه1 هةنس يفوت «هللادبع وبأ ِشَرُقْلا عفان نب ديعس نب جرقلا نب َْبْصأ ٠١

 .(7/9"0) يزملل لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذبم :(997) نوح



 ( ه/؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 e ت OOOO ا سمسا سا عاش سس سس سس سس هج سس

 1 f TS 3 5 8 5 يس

 ("'.مِساَقْلا نبا نع َبْصَأ ةياور يهو ءرثكألا لوق يف ىضم عقو ناف

 ةراجإلا نوكت نأ الإ.دبعلا يف ةزاجأو را يف  ةَفيَِح وبأ هعنمو : ماّمِإلا لاق

 درط هنكلو «هتزاجإ ثيدحلا اذه يف عقو يذلا وه عنملاب هانثتسا يذلا اذهو «نآرُقلا ميلعت

 مهفل جوزلا ةفرعم طارتشا ثيدحلا يف انه ركذي ملو ٌرْجَأ هيلع ذخَوُي ال نآرقلا نأ يف هلصأ

 «فورعم اهْمَلْبَمو «ةيراقتم ءاسنلا ماهفأ نأ ىلع هلمحم اذهو «هملعتت امل اهوبق ةعرسو ءةأرملا

 | .فورعملا مكح يفوأ .

 هل لاقف «ينجوز :هل لاقف لجر ىلإ بطخ نم نأ :ثيدحلا اذه نم مهضعب ذخأ دقو
SKلل  OM 2r ST r . e 

 .تلبق رخآلا لقي مل نإو مزال حاكنلا نأ كتجوز :رخألا

 .ملعأ هللاو.©”ثيدحلا اذه ىلع اذه ىنعمب يراَْبلا مجرت دقو

 «حاكنلا يف بغار لك يف كلذكو «كلذ نع ىنغأ مالكلا طاسب ”:بّنَهُما لاقو

 هركذ ام صن يه «ثالثلا لاوقألا هذه نم هلقن امو «ةراجإلاب حاكنلا ةلأسم نم يناَمِكاَقْلا هركذ ام (1)

 .(81/7 /؟) ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف شاش نبا هلقنو

 ينائيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا «(۲۷۸ /۲) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب )20١7/5« يخ رل طوسبملا (؟)

 خيشلل ةيدنحلا ىواتفلا :( ٠١7 /7) نيدباع نبا ةيشاح «(1۲) يناتيغْزَملل يدتبملا ةيادب 0 ۲٠۷(

 ۳١۲(. /۱) ةعامجو ماظن

 ۹٩(. - 48/5) ملعملا هباتك يف درو امك «همالک صن نم ادج بيرق وهو :يرزاا مالك ىهتني انه ىلإ (۳)

 :لاق امنإو ءةرابعلا هذه لقي مل يرانا نإف «ثيدحلا اذه نم مهضعب ذخأ دقو :يناَهِكاَقْلا لوق امأو

 .هرخآ ىلإ بطخ نَم نأ ىلع - اضيأ - ةلالد هيف :يِزاَّرلا لاقو

 يف ايندلا مامإو ظفح لا لبج يالا هللادبع وبأ «يِفْخُجْلا ةَ نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمح
 .س ت «ةنس نوتسو ناتنثا هلو «لاوش يف ه7057 ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم «ثيدحلا هقف

 )٥۷۲۷(. مقر (554) بيرقتلا

 ۱۹۷٩(. /ه) يِراَخُْلا حيحص ()

 نبال بهذملا جابيدلا . ه4 4”"ةنس وحمل ا «مِساَقْلا وبأ ءيِميِمَتلا ةرفص يأ نب دمنا نب بلها (0

 )۳٤۸(. َنوُخْرَف



 (هال”4تر يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EEE uu 

Ml *#&00 00 .  
 ؟ال مآ قادصلاب يضر له :جوزلا لأسّيف الإو

 افالخ «جيوزتلاو حاكتلا طق ريغب حاكتلا داقعنا ىلع ةلالد ثيدحلا ينو :مامإلا لاق

 ضعب ينو 7.« [اًهَكْدْكْلَم] دق » :يِراَخُبْلا ينو ءاهكيلمت انه ركذ هَّنأل ©" ةَريِّخاَو يعفاشلل

 يتلاو ةَ روس :لاق ِنآْرَقْلا نم ُظَمْحَت ام » : دود يبأ دنعو 29 « اهكانَكُمَأ دق ١ :هقرط

 ©.« كرما َيِهَو َةيآ َنيِرْشِع اَهْمَّلَعَف مق :لاق َهيِلَت

 انيورو «دحاو ريغ نع - ماللا رسكو«ميملا مضب - “اهتم :مِلْسُم يف انتياور: عا

 )١198/9(. رجح نبال يرابلا حتف «(087 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 نوُخْرَف نبال بهذملا جابيدلا.ه184 ةنس ىفودملا مشاه وبأ ءيِموُرْخْْلا نمحرلادبع نب ةَريُِما

 . )٥( مقر (01) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش )۳٤۷(«

 ثحبلل يِراَخَّبْلا حيحص يف اهيلع فقأ مل ةياورلا هذهو «اَّيْكَّلَما : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ماَمإلا نأ تدجو هللا ينا مكانا ماعلا هيلإ راشأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب نكلو ءاهنع

 ةخسن نوكت نأ امإو« ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو.« اَهَكَحَنَم دق 9 :يِراَّخُبْلا يفو :لوقي يرام

 . .ملعأ هللاو. خسانلا لبق نم أطخ وأ يِراَحَبلا حيحص خسن نم

 نع ةءارقلا (۲) باب «نآرقلا لئاضف (14) باتك يف يِراَخَُْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق ةياورلا هذه

 .كلذ ريغو (4747) ثيدحلا ۱۹۲١(« /5) «بلقلا رهظ

 رجح نبال حالصلا نبا ىلع تكنلا ء«(۹٠۲ )۹٩/ رجح نبال يرابلا حتف .ناسغ يآ ةياور نم هذه

 )١4١/15(. يِوَرُها رذ يبأ ةياور نم اهنأ يراقلا ةدمع يف يِْيَعْلا ركذو «( 609/5

 فنصم «ظفاح ةقث واد وبأ ءيناتسجسلا يِدْزَألا دادش نب ريب نب قاحْسِإ نب تَعْشَألا نب نايلس

 مقر )59١( بيرقتلا .س ت ه ۲۷۵ ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم ؛ءاملعلا رابك نم ءاهريغو ننسلا

(Tory) 

 اذه يف اهجيرخت قبس دقف دْواَد يآ ةياور امآو.(۹۸ /۲) ملعملا هباتك يف يِرِزاا هركذ ام يهتتي انه ىلإ

 . ١١٠ص ج ثيدحلا

 ميلعت هنوك زاوجو «قادصلا (" ) باب «حاكنلا (5) باتك يف ِمِلْسُم اهجرخأ ثيدح نم ةعطق

 .هب فحجي ال نمل مهرد ةئم سمخ هنوك بابحتساو «ريِثَكو ليلق نم كلذ ريغو ءديدح متاح و «نآرق

 )۱٤۲٥(. ثيدحلا ( )5/ ٠١5١



 (ه٠؟4ت) يئاَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لاق

0 

000 

 ْنَم ةياورو «مُهَو « اَهَتْكَلُم ١ :هاور ْنَم ةياور َّنِإ ©” :يِنْطُقَراَّدلا نَسْحْلا وُبَأ لاق دقو

 ©. ظّمح او ] رثكأ ْمُهَو باوصلا «اهكتُجْوَر ١

 ظفل ىرجأ نوكيو «نيظفللا ةحص لمتجيو :نيرخأتملا صعب لاقو :” ق

 ةيكيلاكا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش .ه ١۲١ ةنس ىفوتملا دمحم وبأ «ىِنَشُحلا دمحم نب هللادبع

 .(۳۸۵) مقر (181) فولخم
 / ٤ )بلق رهظ نع ةءارقلا (؟ ) باب «حاكنلا ( ۷١ ) باتك يف يِراَخَّبْلا اهجرخأ ثيدح نم ةعطق

 . ٤۲ ٤۷( ) ثيدخل(

 نآرقلا ملعت نم مكريخ )١( باب «نآرقلا لئاضف (14) باتك يف يِراَخَبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 زاوجو «قادصلا (۴) باب «حاكنلا (7) باتك يف مِلْسُمو ء(١٤۷٤) ثيدحلا (۱۹۱۹ )٤/ هملعو

 ال نمل مهرد ةئم سخ هنوك بابحتساو «ردَكو ليلق ني كلذ ريغو هديدح متاخو «نآرق ميلعت هنوك
 .(15؟0) ثيدحلا ٤١ ٠١( /۲) .هب فحج

 يِبَمَّذَلِل ظافحلا ةركذت . ه7/ةنس يفوت ءنَسْحلا وُبأ «يِداَدْفَبْلا يدهم نب دّمَْأ نب رمع نب ىلع
 .(975) مقر (491/6)

 ملعملا لامكإ يف ءاج امل قفوم هتبثأ امو« ظفح رثكأ مهو ( ق)و (خ) طوطخملا يف هتدجو يذلا

 نبال يرابلا حتف «087 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لايكإ . يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ضايع يضاقلل

 مارملا غولب حرش مالسلا لبس:(715 /5) مِلْسُم حيحص ىلع يووتلا حرش )74١/9(« رجح

 )۱۱١/۳(. يناعنصلل

 - يِوَّوَّنلا لقت دقو :(087 /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو اك ءضاّيِع يضاقلا مالك ىهتني انه ىلإ

 يراقلا ةدمع يف يِنْيَعْلا كلذكو «(1154 /4) ِمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِنْطْقراَدلا لوق -ًاضيأ

(E11) 

 - ديلا قيقد نبا نيدلا يقت «باتكلا اذه ةمدقم يف ل ناَِكاَتْلا هنيب اك «فرحلا اذهب دوصقملا

 . ديلا قيقد نبا نيدلا يقت خيشلل ءاذكه ( ق ) باتكلا اذه يف دجت ثيحو:لاق ثيح - هللا هحر
 .هال*٠؟ ةنس قوتملا «حتفلا وبأ «يديعصلا يطولفنملا يريشقلا عيطم نب بنو نب ىلع نب دمحم وهو

 .(1154) مقر ۱٤۸۳( /5) يبهذلِل ظافحلا ةركذت

 5١5(. /9) ملم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش . -لاعنةلادهر- يوتا ماّمإلا وهو



 (ه؟4ت) ٍينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOOمس سس جم سس مس سس سس سس  OEE CC 

ZZ ykيسم يس س  

 .””قباسلا جيورتلاب « اهَتْحلُم دقف بهذا  :هل لاق ءاهكلمف ًالوأ جيوزتلا

 ناك :لوقيو ءرمألا سكعي نأ ِهِمْضَل :لاق هنأ اهتلمج نم هوجو نم ق هدعبتساو

 .كيلمتلا ظفلب حاكنلا داقعنا

 وه كيلمتلا كلذ َّنإف ءهانعمب ىضم امع رابخإ « اًهَكتْجَّوَر »:- مالسلاو ةلصلا هبلع- هلوقو
 °. لعأ هللاو .حيجرتلا ىلإ رظني نأ اذه لثم يف باوصلا اَّنإو :لاق مث «حاکن كلمت

 لمتحي ام ريغ ظفللا ليمحتو «فسعتلا يف ريخ الو« هلاك خيشلا لاق امك وهو :تلق

 .هرهاظ

 وأ ةّيِزُع اهمساو«كيرّش مأ اَهَنإ :ليقف ءاهسفن ةبهاولا ةأرملا هذه مسا يف فلّتخا دقو

 o e a ا ©
 .قفوملا هللاو .اذه ريغ ليقو - اهيف يازو همجعم ةمومضم نيغب - 9 ةليزغ

 . 1595 ص ١ج ثيدحلا اذه يف ةياورلا هذه جيرخت قبس

 )٤۸/٤(. ماكحأألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيقد نبا مالك يهتني انه ىلإ

 .(49/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك يهتني انه ىلإ

 «كيِرَّش مأ ,ريغصتلاب ةلبَرَع اهمسا نإ :ليقو «فْوَع نب ناَوُد تنب ليقو «میکح نب ربا تنب بر

 ريشك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )١7١949(« مقر( ۲۳۸ /۸) ةباحصلا زيي يف ةباصإلا .ه ۵ ٠ ةنس تتا

(61/۸) 

 ربلادبع نبال باعيتسالا . ىلاعت هللا ءاش نإ ةَّكْيَرُغ باوصلاو :[457ت]ربلادبع نبا لاق

 )1888/5( مقر )5١50(.



 ( هاتر يناّيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدعلا ©

 ِهْيَلَعَو © يفْوَع نب نمحرلا َدْبَع ىأَر # هللا لوسر نأ » :5 '” كلام نب سّنَأ نع

 ام “:لاقف ء٥ا را تجوز للا وشر اي :لاقف ؟ ْميْهَم :ك يبنلا لاقف ِِناَرَفْعَز ٌعْدَر 00 2 م <

 ^ اسب ْوَلَو ملوأ كل هللا َكَراَبَق :لاق ءبَهَذ نم ٍةاَوَنَنْرَو :لاق ؟ اَهَتَقَدْصَأ

 :حرشلا

 نم ٌعَدَر هب :لاقُي - تالمهملا نيعلابو لادلا ناكسإو ءارلا حتفب - :«ٌعدّولا
 شو حْطَل :يأ مّدوأ «نتارفعز

 :يأ َعَدَتْراف ءيشلاب هَّثْعَدَرَو
| 1 lut.لاق  

 5 ەز
َ 

 .يرهوجل ا

 )١( تبثم وهام باوصلاو .سنأ نب كلام (ق) ةخسن يف .

 ىلع ه7 ةنس تام دمحم وبأ «ِيِرْهّزلا ِئَرَقْلا ثراحلادبع نب فْوَع دبع نب فْوَع نب نمحرلادبع (۲)

 .(0187) مقر (7557 /5) رّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .رهشألا

 ريلادبع نبال راكذتسالا . لهشألادبع نب ديز نب سْيّقلا ئرما نب عِفاَر نب سينأ تنب :يه ةأرملا هذه ()

 .(۱۷۸) ربلادبع نبال ديهمتلا «((«0577/4)

 .لاق (ق) ةخسن يف (5)

 فلؤمل ظفل ىلإ برقأ وهو (68*77 /؟) رهملا هلق (۳۰) باب « حاكتلا (5) باتك يف دواد وبأ هجرخأ ()

 يِراَخُبْلا هجرخأ دقف نيحيحصلا يف هلصأو كل هللا كرابف :لقي ملو هفورح يف ريسي فالتحا عم هلثمب

 «هوحنب (50757 ثيدحلا (1757/5) جوزتملل ءاعدلا (21) باب «تاوعدلا (۳۸) باتك يف

 كلذ ريغو «ديدح متاخو «نآرق ميلعت هنوك زاوجو «قادصلا (۳) باب «حاکنلا (5) باتك يف مِلْسُمو

 يف فالتخا عم )١5717(. ثيدحلا ١١( 57 /۲) هبفحجي ال نمل مهرد بابحتساو «ريثكو ليلق نم

 . هفورح

 نبال برعلا ناسل ء(١٠ /۲) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ٤ 4٤(« /7)يرهوجلل حاحصلا

 )81١/11(. يِدْيبُرلل سورعلا جات ء(۱۲۱ /۸) روظنم

 ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو ةئم عبرألا دودح يف يفوتملا ءرصن وبأ «يبارافلا يِرَمْوجْلا داّمَح نب ليعامسإ

 مقر ۲٠٠( /۲) توقاي ءابدألا مجعم :(5 57 - 557/١ يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف

ْ 



 (ه/؟43 ) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
LLL سس سس سس سس عب

 ا کک 

 نم ەبوث وأ هدلجب خطلو ءاهريبعو سورعلا بيط نم هب قلعت ام :انه دارملاو

 ° كلذ

 الف ِناَرَمَعَر ْنِم عذر هبو » :رخآ ثيدح يف َءاج دقو «هيف لبق ام ىلوأ اذه ع

 .ءاسنلاب هيف اوهبشتو هودصق ام كلذ نأل «لاجّرلا رفعزت نع يهنلا يف ًالخاد اذه نوكي

 اوناك ممّا :* دبع وبأ هركذ رثأ كلذ يف ءاج دقو «سورعلل ةصخر كلذ : :ليقو

 (٥)
 .هسرُع مايأ ٌباَّشلل كلذ يف نوصح ر

 .ًاريسي ناك هّلأل هركتي ملي يبنلا لعل : ليقو

 ° .رثألاب هريسفت هديؤيو : تلق

 “.رورسلل ةمالع «ةرفصب ًاغوبصم ًابوث سبلي مالسإلا لوأ حكني ْنَم ناك :ليقو

 هذه يااا هنم لقت يلا ردصملل قفاوملا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . و (خ)ةخسن يف

 ( )٤/ ٥۸١ ملعملا لامكإ . تارابعلا

 .(5157/9) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش «(ه80 /5) ملعملا لاكإ 002

 (1//4537) نينثإلا موي توم (47) باب ءزئانح ا (4) باتك يف يِراَخَبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق (۳)

 .هوحنب (۱۳۲۱) ثيدحلا

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو هه117 ةنس تام دْيبُع وبأ مّالَس نب مِساَقْلا (5)

 .(1919) مقر (۲۵ ٤ - ۲۰۳ /؟) يِطوُيّسلل ةاحنلاو

 .(۱۹۱ /۲) دْيَبَع يال ثيدحلا بیرغ (5)

 . (خ) ةخسن نم تبثم وه ام باوصلاو «دمثإلاب (ق) ةخسن يف ©

 لوسر ىلإ ءاج فْوَع نب نمحر لادبع نأ » :ه سنأ لوق يف ءاج اهب يأ :رثألاب هريسفت هديؤيو :هلوقو
 .« ....ةرفص رثأ هبو لي هللا

 فْوَع نب نمحرلادبع هاورو جوزتملل ةرفصلا (04) باب ءحاكتلا (9/0) باتک يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 قادصلا (۳) باب حاكنلا (51) باتك يف ملو «(58048) ثيدحلا ۱۹۷٩(« /5) 5 يبنلا نع

 مهرد ةئم سمخ هنوك بابحتساورثَكو ليلق نم كلذ ريغو «دیدح متاخو «نآرق ميلعت هنوك زاوجو

 .(15719) ثيدحلا 1١( 57 /؟).هب فحجي ال نم

 لوق ادع (9/15 - 9/0 /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو اک« ضايع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ )¥(

 .ٍناَهِكاَقْلا مالك نم وهف رثألاب هريسفت هديؤيو : تلق



 (د٤۷۴ت ) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
TT netar - - 0 

 اسم يحصل

 يف ليق ام''”ىلوأ هلعج مهضعب نأ ىلع «فورعم ريغ اذهو :[خ/1/1741/ ع

 .هبايث يف كلذ نوكي نأ لمتحي :ليقو.اذه

 نع كلام ءاكحو لاَجَّرلل ةرفعزملا بايثلا سابل زاوج هباحصأو كلام بهذمو

 نبا] لوق مهتجحو«نيملشسلا نم هريغو مع نبا بهذم وهو «ةنيدملا ءاملع
 انباحصأ نع نابع نبا ىكحو« ٍةَرْفّصلاِب ُْبْصَي ناك كي هللا لوسر َّنأ :[َمُع

 ©“ .ةّيخللاو بايثلا يف كلذ ©" ةّفيِنَح وبأو ءيِعِفاَّشلا هركو«©" ةّيحللا يف كلذ ةهارك

 ءاج امل ةقفاوم يهو مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا وه (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .الوأ (ق) ةخسن يف

 .(087/4) ملعملا لايكإ .اهفورحب تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف

 )٤/ ٠١١(. يِبْطْرَقْلل مهفملا 017 /۳) يجاّبلل ىقتنملا ( 17/4 /؟) ربلادبع نبال ديهمتلا

 .(174 /4) مهفملا يف يَِطْرُفْلاو .(117/9) مِلْسُم حرش يف يِوَوَتلا هنع كلذ لقن

 ثيدحلا «ةباطتسالا باب ءةراهطلا باتك يف كلذو «هب ٍنناَهِكاَمْلا ماَمإلا فيرعت قبس دقف رمع نبا امأ

 . هال” ةنس تام« نمحر لادبعوبأ هِيِوَدَعْلا يِشَرّقْلا باطخلا نب رمع نب هللادبع وهو .ثلاثلا

 969٠-407(. /9)ديْلا دبع نبال باعيتسالا

 يذلا ردصملا يف هتدجو يذلاوهو «باوصلا وه هتبثأ امو «سابع نبا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ملعلا لهأ بتكل يعبتت دعب دجأ لو «287/4(2) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لاكإ .يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ

 باوصلاف .دنس نودبو )7١/”١57( يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع باتك يف الإ ساّبَع نبا نع ثيدحلا اذه

 :كلذ ىلع ًءانبو رمع نبا نع هنأ - ملعأ هللاو -

 حسمي الو نيلعنلا يف نيلجرلا لسغ (8 ) باب ءوضولا (5) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ ثيدحلاف

 (0) باب ؛جحلا (5) باتك يف ملسُمو ؛كلذ ريغو هوحنب )١55(: ثيدحلا (۷۳ )١/ نيلعنلا ىلع

 .هوحنب )/١141( ثيدحلا ٤ ۸٤( /۲) .ةلحارلا ثعبنت ثيح نم لالهإلا

 جابيدلا .ه ه8 ةنس تام ءقاَحْسِإ وبأ «يرابعلا ةَعييَر نب دمحم نب نابعش نب مسالا نب دمحم

 .(50) مقر (/4--1/8/15) يِبَهّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس ء(۹٤۲ - ؟44) نوُحْرَق نبال بهذملا

 ٠١١(. /4) مهفملا يف يِطْرُقْلاو 2187 /۲) ديهمتلا يف ربلادبع نبا هنع كلذ لقن

 نيدباع نبا ةيشاح «(۲۱۹/۸) مّيَجت نبال قئارلا رحبلا «(775/5) يير قئاقحلا نييبت

 .(447/5) ةعامجو ماظن خيشلل ةيدنهلا ىواتفلا ١/۸

 .(087 )٤/ ملعملا لايكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ



 (ها4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ERR ante ا ااا

 :ليقو .؟كنأش امو؟كلاح ام :اهانعمو ءاه ُمَهْفَتْسمٌةملك :(ْمّيهَماو

 ."'ةيناوي ةغل اهنإ

 ".ةبكرم نوكت نأ هبشُي مهضعب: لاقو
 .فرحأ ةعبرأ ىلع بكرم مسا دجوي داكي ال ذإ ديعب وهو :تلق

 اوناك لاح ریخت ىأر اذإ ؛هباحصأ لاح نع ريبكلا لاَّوُس بابحتسا ىلع ليلد هيف

 . كلذ ببس نع اهيلع

 لصأ يف ررّقُم قادصلا نأ ىلع ليلد « ؟اَهَْقَدْصَأ ام » :- مالسلار ةلصلاهباع- هلوقو

 سنج نع «ام» ب لأس انو ؟اًهَتْقَدْصَأ له :-ٌمالسلاو ةالصلا هيلع - لقي مل ْذِإ ءعرشلا

 ب.لاؤسلا دعب «« مأ »ب لاؤسلا َّنأ امك «« له »ب لاؤسلا دعب ««ام »ب لاؤسلاو «قادصلا

 .كلذ يف برعلا ةغل نم ةيبَرَعْلا ءالع دنع ررقت ام ىلع «« وأ »

 هم 5 2 0 0 - م 2
 :ةيهقوألاو :”ههاردةسنممل :ةاوتلا(ِةاَروكَنْرَو»:هلوقو

 )١( حاحصلا هباتك يف درو امك ءيِرَمْوَجْلا مالك صن اذه )7/ 1907(.

 قئافلا ء«(۳۷۸ /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ۳۹١( /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم (؟)

 .(۳۷۷ /۲) يزول ا نبال ثيدحلا بیرغ :(75 /4) يرشغزلل

 هنمو «ةميدقلا برعلا تاراضح عبنم ناك «برعلا ةريزجل ةيبرغلا ةيبونجلا ةيوازلا وه :نَمَيْلاَو

 خيراتلا رم ىلع نّمّيْلا لظو «يرعلا ملاعلاب مويلا فرعي ام ترمع يتلا ةيبرعلا تارجحلا تجرخ

 ءاعنص هتمصاعو «يلاهشلا نَمّيْلا اهدحأ :نيتلود نم اذه اندهع يف نوكم وهو «قرفتيو دحوتي

 ٤١(. -۳۳۹) يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .ندع هتمصاعو يبونجلا نَمَيلاو

 )٤/ ٥١(. ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيقد نبا كلذ ىلع صن

 . (170 /9) رجح نبال يرابلا حتف :(08 /4) ضاع يضاقلت ملعملا لاكإ

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك هديِعْلا قيِقَد نبا مالك نم وه انه ىلإ اهتقدصأ ام :هلوق يف درو ام

(60/5). 

 ةغل مجعم .ًاماّرَغ 6 = ةبح 4٠ ١ = مهارد ةسمخ لداعت يهو «ةميدقلا نازوألا نم :ةاون

 .(550) يج هعلقل ءاهقفلا



 ے قاساباب_ حح (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

0 . 2 0. ٤ 
 “.اھرد نورشع :شنلاو « ”نوعبرأ

 نم مهارد ةسمخب  اهوُرّسف .فورعم رذقل فورعم مسا ةاونلا :يباًطخا لاق

 ف 0
 .ابهد

 ىون :انهاهيدارملا ليقو .© ثّلثو مهارد ةثالث :ةاونلا :لبنح نب دَمْحَأ لاقو: عا

 ©” .حصأو رهظأ لوألاو «بهذ نم اهنزو :يأ رمتلا

 ^“ دقعلا هب طبضني الو فلتخي رمتلا ىون نأ هيوقيو :تلق

 هنأ  ””دّيَبُع يأ مالك ٌرهاظو “”.راتيد عبر ةاوّتلا :كِلاَم باحصأ ضعب لاقو :ع

 بهذلا ريغ نِ ةّيِقوُألاو «نوزوملا فالتخاب ًاعرش اهرادقم فلتخيو «يقاوأ عمج نزولل رايعم ألا

 1,817 -ةضفلا مهرد نكلو ءامهرد نوعبرأ:ةضفلا ةّيِقوأوءاماّرِغ ١١۹,٠۲ امه رد نوعبرأ ةضفلاو

 .(۷۷)يج هعلقل ءاهقفلا ةغل مجعم.اماًرِغ ٠٠١,١١١ = ةضفلا ةّيقوأف اذه ىلعو ءاماّرِغ

 .(۱۹۰ /۲) دْيَبَع يال ثيدحلا بیرغ )۳۲ 9) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم

 .(449) يج هعلقل ءاهقفلا ةغل مجعم .اماَرِغ ٥۹,٥ = امهرد؟ ٠ = ةيقوأ فصن رادقم ْ:شَّنلاَو

 مالعأ ريس .ها8/4 ةنس يفوت «نايلس وبأ ءيبَطَخلا يتسبلا باطخ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمح

 .(۲) مقر (۲۳ /۱۷) يَِمَّذلِل ءالبنلا

 . للك ياللا مالك يف ءاج امل قفاوم وهو «هتبثأ ام باوصلاو ءاهرّسَق :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 . (081 / ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ « ١ /1) ياطخلل ننسلا ملاعم

 18١(. /) يطل ننسلا اعم

 حِلْمُم نبال عورفلا ء(۲۷٤ )١/ يَِوُرخا جسوكلل هْيِوَماَر نباو لبنح نب دمخ ماَمإلا لئاسم

)/4(. 

 يِبّطْرُفْلل مهفملا ء(0۸۷ /4) ملعملا لامكإ .ضاّيِع يضاقلا نع ييناَِكاَقْلا هلقت ام صن يهتتي انه ىلإ

o /0 

 . )۱۸١/۲( ربلادبع نبال ديهمتلا ٨۸۷(« /4) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 .(6757/6) ريلادبع نبال راكذتسالا ١87(( /؟) ربلادبع نبال ديهمتلا (0)

 ثيدنحلا بیرغ هباتك يف هتدجو دقو هيناَمِكاَتْلا ركذ امك ءهفورحب وه دْيَبُع بأ مالك نم تأيس ام (۱۰)

(/4(. 



 | (ه٤۷۴ت يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ىمسُت مهارد ةسمخ يه الإ بهذ مَن نكي ملو:لاق .مهارد ةسخ [ق /أ /١١١11/ عفد

 . ةيقوأ نوعبرألا ىمسُت اك «ةاون

 .هرهاظ ال دّيَبَع بأ مالك صن اذه :تلق

 ۲ چ سك .TTS 5 0 ۾
 ««عبرَو مارد ةَناَلَث بَ نم اوت َنْزَو » :نمحرلادبع ثيدح يف يور دقو :ع

 .(0۸۷ /5) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا هلقن ام يهتني انه ىلإ 0(

 . هركذ مث ...:سنأ نع تدان نع اطا نب جاجحلا نع ىورُي ثيدحب جّتحاو :ربلادبع نبا لاق (۲)

 :دنسلا لاجري فيرعتلا

 ريثك قودص «ءاهقفلا دحأ «يضاقلا «يفوكلا قأَطْرأ وبأ يِصَحّنلا ربه نب روُث نب ةَأطْرَأ نب جاجح-

 )1١19(. مقر (5١؟) بيرقتلا ٤. م خب هه١ 50 ةنس تام «ةعباسلا نِم «سيلدتلاو أطخلا

 .(4۲۸) مقر ۳١١( /۱) فشاكلا.هيف نيل ىلع مالعألا دحأ :يبهذلا لاق

 .هب جت ال :دّمْحَأ لاقو .ناطقلاو يدهم نبا هكرت :يبهذلا لاق

 .يوقلاب سيل :يِئاَسَّنلاو نيم نبا لاقو

 .هب جتحيال :يِنْطُقراَّدلا لاقو

 .قثو دقو دمعتي ملو أطخأ ابر :يِدَع نبا لاقو

 ءافعضلا يف ينغملا يف يبهذلا مهنع كلذ لقن .ءافعضلا نع سلدي قودص :نيعم نبا لاقو

(1549/1). 

 ۱۷١(. /۷) يِبهَّذلِل لادتعالا نازيم .سلدم قودص ةَأَطْرَأ نب جاجحلا :[54تآةَعْرُر وبأ لاق

 .01/50 لاجرلا يف ايركز يآ مالك نم .ثيدحلا حلاص :نيِعَم نب ىيحي لاق

 متاح يأ نبال ليدعتلاو حرجا .هشيدح بتكي ءافعضلا نع سلدي قودص :متاح وبأ لاق

 .( هت

 سأر وهو «همكأ دلو:لاقُي «تبث ةقث ءيِرْصَبْلا ءباّطَحلا وبأ «يِيوُدَّسلا ةَداَنَق نب ةّماَعِو نب ةَداَتَق-

 .(001) مقر (491) بيرقتلا.ع ءةئمو ةرشع عضب ةنس تام «ةعبارلا ةقبطلا

 :كِلاَم نب سنأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 ديهمتلاو ء(١/١١٥) ربلادبع نبال راكذتسالا باتك يف الإ هنع ثحبلا دعب هدجأ ل ثيدحلا اذه
 = ےل



 (ها/74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 رثكأ كلذو« « بَعد نم » :لاق هّنأل هل حصي ال اذهو «قادبصلا لقأ ِهّنأِب اذه جتحي نأ ةارأو

 هّلِإ :لوقي نم ىلع ةجُح يه لب «هلئاق نم ةلفغ يه اَّنإو ءدحأ هلقي ملام اذهو «نيراّئيِد نم

 ٌَنأوء«ةاَوَمَّدْرَو ١:ىَوَر نم ةياور يِدُواّدلا مهو دقو «مهارد ةرشع نم لقأ نوكي ال

 -لاق امك - رمت ةاون تناك نإ هّنألءريسفت لك ىلع هيف ْمَهَو الو 4 ٌةاَوَت١ :هدنع حيحصلا

 © .اذك نزو :هيف لاقي نأ حصي لكف مولعم لاقثم ةاونلل مهدنع ناكو

 .ريخلا ةدايزو ةكربلا نم لعاف وه « كل هللا َكَراَبَق -:  مالسلاوةالصلا هلع - هلوقو

 7 َكَكَراَبو كيلعو كيفو «كل هللا كراب لاقي :يِرَمْوَْلا لاق

 62 هوحنو كل هللا كراب :هل لاقي ناو« جوزتملل ءاعدلا بابحتسا هيف

 ٌماعط :ةميلولاو ءةميلولا عنصا :يأ ١ ٍةاَشِب ْوَلَو وأ » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 .(185/5) ريلادبع نبال

 :مكحلا

 .هدانسإ فعضل هجح هب موقت ال ثيدحلا اذهو :ثيدحلا قاس نأ دعب - هللا هحر - ريلادبع نبا لاق

 .(187 /؟) ربلادبع نبال ديهمتلا

 .هيف رجح نبا مالك قبس دقو ةأَطْرَأ نب جاجحلا هيف ثيدحلا اذهو

 نم :اهيف لاق يتلا ةبترملا يهو ؛نيسلدملا بتارم نم ةعبارلا ةبترملا يف رجح نبا ظفاحلا هفنص دقو

 ءافعضلا ىلع مهسيلدت ةرثكل «عاسلاب هيف اوحرص اهب الإ مهثيدح نم ءيشب جتحي ال هنأ ىلع قفتا

 )١14(. مقر (59) نيسلدملا تاقبط .ليهاجملاو

 .عامسلاب حرصي م انه وهو

 .(۸۷ )٤/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك ؛همالك صن هبلاغو ضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 نبال برعلا ناسل )2١1417/7(: حاحصلا هباتك يف درو امك «يِرَمْوَجْلا مالك صن اذه

 0451/١١ )روظنم

 حرش ء(١١ /6) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ ۲٠١( /4) مِلْسُم حيحص ىلع يووتلا حرش

 .(؟190 /9) رجح نبال يرابلا حتف ١0(« /9) يوغبلل ةنسلا

 .(57 /"4) يِدْيَبْزلل سورعلا جات ء(۲۹۲ )١5/ يرهزألل ةغللا بيذهت



 (ه٤۷۲ت ) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 °. نيعلا ُبحاص هركذ ام ىلع حاكنلا

 °. كالثإلا ماعط وه :يباَّطَْخلا لاقو

 ".ةّضاخ كالمإلاو سرُعلا ٌماعط ٌةميلولا :هريغ لاقو

 اهيلإ يعد هرورش ثداح وأ ءناتخ وأ «سافن وأ كالمإ ىلع ىوعد لك :ليقو

 نئجوزلا َّنأل .عمجلا وهو ْلَولا نم ةقتشم يهو :ليق ءاهيلع عقي ةميلولا مشاف سالا
 . هريغو ©” يِرَمْزَألا :هلاق .ناعمتجي

 ُلاَقُيَو:لاق«1ْؤَأ اهنم لعفلاو هعامتجاو ءيئلا مامت اهلصأ : "”يِباَرْعألا ٌنبا لاقو
 ©. ديم

 :ناث تافايضلا َّنأ ”باتكلا لوأ مدقت دقو :تلق

 يرهوجلل حاحصلا ء(١٠٠۲ /0) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .(7545 /۸) يديهارفلل نيعلا )١(

 .(1 ه1

 ۱۸١(. /۳) يباّطَخلل نئسلا ملاعم

 نباو )٠١/ ٤٤١(« ةَّديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ين [:58تآ] ةّديس نباهلاق

 ٦٤۳(. /۱۲)برعلا ناسل يف [!/١١ت]روظنم

 يِْفاَّشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا هباتك يف كلذ درو امك «نيريخألا نيلوقلا نيذه ىلع يِرَهْرَأْلا صن

(TY) 

 .ه ۳۷١ ةنس ىفودملا هروصنم وبأ ءيِرَُّزَألا ةَحْلَط نب رهزألا نب دنا نب دمحم :وهف يِرَمْزَألا امأ

 ةيِفاَّشلا تاقبط «(۲۹) مقر ۲١( - ۱۹ /۱) يِطوُيَُّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 )1١8(. مقر (57 /۳) يِكِبُّشلل ىربكلا

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب.كلذ ريغ ليقو ۲۳١١ ةنس تام «هللادبع وبأ ءيباَرْعَألا نب دايز نب دمحم

 ATO)» مقر (77/) توقاي ءابدألا مجعم )108/1-1١1(« يطوي ةاحنلاو نييوغللا

 .(6) مقر 070/170 يِمّذِل مالسإلا خيرات

 .0715) يِيِفاَّشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا يف يِرَمْزَألا هنع كلذ لقن (5)

 .ثلاثلا ثيدحلا «فوفصلا باب ءةالصلا باتك يف كلذو (۷)



 ( ها؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ٌةَعيِقَتلاَو «ءانبلل ٌةَريكّولاو «ناتخلل ٌةَريِذَعلاَو ءةدالولا ماعط وهو سرخلاو ٌةميلولا

 حتفب م 2 عباس موي ةقيقعلاو «رفاسملا م ذب - ٌةَيدأَلاو ؛ةيبصملا دنع ماعطلا ٌةَميِضَولاَو «دولوملا عباس موي ةّقيقعلاو «رفاسملا مودقل
 (”.ببس الب ةفايض ذختملا ماعطلا - اهمضو لادلا

 يلوق دحأو « “دال ًافالخ «ةبحتسم ةبحتسم اأ اندنعف ةميلولا مكح يف فلتخا دقو

 ل ْنَمَو ) :-مالسلاوةالصلا هبلع- هلوقلو  «بوجولا ىلع ُهلَمَحو اذهب ًاذخأ اهباجيإ يف يِعِفاَّشلا

 تناك ول يهو «ةباجإلا كرت يف هيلع كلذ قلطأ نإ هّنأل للا ىَصَع ذم وعلا بم

 «بجاو درلاو بجاوب سيل مالسلاب ءادتبالا نأ اك «ةميلولا بوجو ىلع كلذ لد ام ةبجاو

 .ٌةبجاو ةباجإلاو ةبجاو ريغ ةوعدلا نوكت نأ ديعب ريغ كلذكف

 بوددملاب ّلخأ نَم م ىلع قلطي نأ عنمي ال :انباحصأ ْنِم 2 َنييِداَدْعَبْلا ضعب لاقو

 ̂ هب رومأم بودنملاو ءرمألا ٌةفلاخم ةيصحملا َّنأل ايصاع هتيمست

 ١( يِوَوّتلِل هيبنتلا ظافلأ ريرحت )۲٥۸(.
 قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا 0354 /۳) يجاّبلل ىقتنملا (171) ليلخ رصتخم «(49/7) يرزاَلل ملعملا (؟)

 ه5

 ٤٥١(. /۹) مزح نبال ىلحملا (9)

 ءاهقفلا تاقبط .ه٠74 ةنس ىفوتملا «ناهيلس وبأ «يناَهَبْصَألا فلخ نب يلع نب دّواَد :وهف دوا امأ

 )٠١١(. يزاريشلا

 يِوَونلِل نيبلاطلا ةضور ء(١۲۷ /0) يلاَرَعْلل طيسولا 2007 /9) يِدْرَواَيْلل ريبكلا يواحلا (4)
 )٤/ ٠۳١( يِطْرُقْلل مهفملا «(54 /۲) يِزاَرَشلل بذهملا (185 /1) يرل رصتخ 070 /1)
 ٤٥١(. /9) مزح نبال ىلحملا

 .ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب رمألا (1) باب «حاكنلا (1) باتك يف مِلْسُم هجرخأثيدح نم ةعطق (5)

 . )٤۳۲(( ثيدحلا( ٠١66 /؟)

 نباو راَّضَقْلا نب نسحلا يأ يضاقلاو «قاَحْإ نب ليعامسإ يضاقلا ىلإ مهب راشي :نويِداَدْعَبْلا (5)
 تاحلطصم . يِرْجيَأْلا ركب يبأ خيشلاو «جرفلا بأ يضاقلاو «باهولادبع يضاقلاو «بالجلا

 )١59-١15١(. يريفظلل ةيهقفلا بهاذملا

 يف يرزألا هلك كلذ ركذ دقف َنيبِداَدْعَبْلا ضعب نع ِيناَهِكاَقْلا هلقن امو «ةميلولا مكح لأسمب قلعتي ام (۷)

 .(99 /۲) همالك صن نم ادج بيرق وهو «ملعملا هباتك



 (ها/4١ت) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aeس و وت ا تس يا تيدا بالا  

 :نيهجو ْنِم ديعب اذهو :تلق

 .مهلاعتساو مهحلطصف "[ريغ]وهو «ةعيرشلا ةّلَمَح فرع فالح هنأ :امهدحأ

 هللاو ° ؟ال وأ هب رومأم وه له «لوصألا لهأ هيف فلتخا دق بودنما َّنأ:يناثلاو

 .ملعأ

 ؟هدعب وأ لوخدلا لبق [خ /ب /؟؟ 51 / اهتيعورشم لهو

 :بییح نبا ىكحو «هریغ لوق وهو «لوخدلا دعب اهبابحتسا :كِلاَم لوق رهاظ

 ١ 7) .ءانبلا دنعو دقعلا دنع اهبايحتسا

 .اهب لوخدلا نوكيل «ءانبلا لبق انخويش ضعب اهبحتساو : ع

 °. حافّسلا لاح فلاخُيل «حاكنلا [ق /ب ]١١11/ /راهتشا :اهتمكحو

 ردق ن اهبف ةعسوتلا نأ يطعُي ؛ ةا لَو :- مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق - رهاظو
 ىلع لب ديدحتلا قيرط ىلع سيلو «نوكي ام لقأ ةردّلاو ةدجلا لهأل ةاشلا نأو «ةبحتسم

 .داشرإلاو ضحلا قيرط

 ريغب ةميلولا ةّيِفَص ةميلو يف مِلْسُم ركذ دقو «تيقوت الو ءا دح ال هَّنأ فالح الو

 °” بنيز ةميلو ينو «“ للا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 يلاعملا يبأل هقفلا لوصأ يف ناهربلا ء(١۳) يِزاَريسلل ة ةرصبتلا «(37" ه1 /؟) ئِزاَّرلل لوصحملا (0)

 رحبلا «(70) ةمادق نبال رظانملا ةنجو رظانلا ةضور «(717 /1) يبرَعْلا نبال لوصحملا «378/1)

 .(114/1) يدمآلل ماكحإلا )١/ 71١(« يِشَكْرَّرلا نيدلا رْدَبل هقفلا لوصأ يف طيحملا

 .(088 /4) ملعملا لاكإ يف ضايع يضاقلا كلذ لقن دقف بيي نباو هريغو كلام لوق امأ

 .(91/5) ديا قيقك نبال ماكحألا ماكحإ (۳۸ /۳) يجابلل ىقتنما

 ثيدحلا «(45/1١)ذخفلا يف ركذيام )١( باب «ةالصلا (۸) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 1١- 47 /1) اهجوزتي مث ةمأ هقاتعإ ةليضف )٤( باب «حاكنلا (5) باتك يف ملو.(

 .(1754) ثيدحلا ( ٤

 ٠٤١( - 778/90 ريثألا نبال ةباغلا دسأ.ه ۲١ ةنس تتام « «مكحلا مآ ةيِدَسَألا شحج تنب بنيز
 تحاول



 ٠ (هلا74ت) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .دجي امو لَجّرلا لاحردقبو «زئاج لکو “کر اخ فَ 5

 بحتس او ؛هتيهاركو هتزاجإب نيموي نم رثكأ اهراركت ةرثك يف لكلا ةاجخاو

 .ًاعوبسأ اهنوك ةَحَسلا لهأل انباحصأ
 .مهيلع رركُي ملو هلبق عدّ ل نم موي لك يف اعد اذإ كلذو :ْمُي دب لاق

 “" ةعْمّسلاو ةاهابملا اهيف اوهركو

 ركنم الو ءانيعم ىعد.ُي نأ وهو «ةميلولا ىلإ ةباجإلا بوجو طورش ؟') مدقت دقو

 .ملعأ هللاو .ررقت ام ىلع «هنود باب قالغإ الو «ماحز الو 2 لذارأ الو كانه

AOس  

 )١١١١۲١(. مقر ء(۷٩1 /۷) رَجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .(5441) مقر

 يبل توي اولحَدَم ال إف :هلوق (80) باب «ريسفتلا (18) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق
 ا

 ثيدحملا 1)۱۸٠١/5( ه٣ :بازحألا ]14 ُهنَتإ نير َريغ مام لإ کل ترتقي تأ دل وا ی ا ا ےس

 «باجحلا لوزنو «شحج تنب بنيز جاوز (20) باب «حاکنلا (1) باتك يف مِلشمو( ٤

 )١17/4(. ثيدحلا «( ٠١59 /۲) سرعلا ةميلو تابثإو

 ذخخأ يذلا ردصملا يف ءاج ال قفاوم وهو« هتبثأ ام باوصلاو «لاح (ق)و(خ) طوطخملا يف هتدجو يلا

 رجح نبال يرابلا حتف هنع لقن نم كلذكو ء(۸۸٨ /4) ٍضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ . ناَهِكاَفْلا هنم

 .(۱۸۷ /1)يروفكرابملل يذوحألا ةفحت ء( ۷۲ /1/) يقارعلا ظفاحلل بيرثتلا حرط :(5 57 /۹)

 ملعملا لامكإ هباتك يف درو مك ؛همالك صن نم ادج بيرق وهو ءضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 ۳٤۹(. /۳) يجاّبلل ىقتنملا (588/5)

 .ثلاثلا ثيدحلا ءفوفصلا باب «ةالصلا باتك يف كلذو

 )۱۲۸١/۲(. يرهوجلل حاحصلا .سيسخلا نودلا :لذرألا



 (ها/؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 نەى ا أذا ا ااا ااا شفاط 111770110100900 انااا سس هس سا سس دس اا

 ©” لوألا ثيدحلا] ©
 ن شاع يه ها ةّأَرَما َىَّلَط هنأ » © ت رمع نبا َدْبَع نع 2

 ا لا ءاَهْحِحاَرُيِل :ل مال هللا لوسر هيف طبع لو هللا ل وسَرل

 ديلا كليف« ءاهّسَمَي نأ لبق اهلي اَهَقَلَطُي نأ ُهَل ادب ناف ريل یکی ےک یاس رح

 20.« ٹک هللا رمأ اک

 .«اهيف اَهَقَلَط يتلا اًهِتَضْيَح ىر ةليَفَتْنُم ٌةَضْيَع صك ىتح» :© ظفل يفو
 . "765 هللا لوسر َرَمَأ امك «هللادبع اهَعَجاَرَو كهِقَألَط ْنِم ْتَبِسُحَف » :ظفل ينو

 . سرادلا لبق نم ةدايزلاو نيتخسنلا نم ةطقاس

 لايكإلا ةلمكت «(707 /5) نيدلا رصان نبال هبتشملا حيضوت .رافغ تنب ةنمآ اهمسا ةقلطملا ةأرملا هذه

 .(181/4) يدادغبلل

 ليفت نب باطخلا نب رمع وهو.لوألا ثيدحلا «ةراهطلا باتك يف هل ييناَهِكاَمْلا ماَمإلا فيرعت قبس
 ١145-1١181(. / )يَا دبع نبال باعيتسالا .ها/ا# ةنس لتق « صفح وبأ « يِوَدَعْلا يرق

 روظنم نبال برعلا ناسل ٠١( /7) ةّديسي نبال مظعألا طيحلاو مكحملا.بضغلا :ظيغلا

 .(غة 0/١

 (1874/4) قالطلا ةروس ريسفت (84) باب «ريسفتلا (1۸) باتك يف يِراَّخَُّبْلا هجرخأ

 باب ؛قالطلا (۸) باتك يف مِلْسُمو « هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب كلذ ريغو (4512)ثيدحلا

 (97/5١1؟) .اهتعجري رمؤيو «قالطلا عقو فلاخ ول هنأو ءاهاضر ريغب ضئاحلا قالط ميرحت )١(

 . هفورح يف فالتخا عم كلذ ريغو )١51/1( ثيدحلا

 وهو ينغلا دبعل ماكحألا ةدمع يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةياور (ق) ةخسن يف

 . هللا ءاش نإ باوصلا

 قالط ميرحت )١( باب ؛قالطلا (۸) باتك يف مِلْسُم !هجرخأ دق ةرشابم اهلبق يتلاو ةياورلا هذه

 )۱٤۷١( ثيدحلا ( 1١55 /۲) .اهتعجرب رمؤيو قالطلا عقو فلاخ ول هنأو ءاهاضر ريغب ضئاحلا



 (ه1؟4ت) ِيناَمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ÎR 

 وو ا حل

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 © خيرستلاو ٌلاسرإلا وه :ةغللا يف « ٌقالطلا » :لوألا
 یال ل :یلاعت هلوق هنمو

 .دييقتلا دض قالطإلاو © 4 ٍنَسْحِإب حيِرَتَسَوأ نوزع كاسم نات ٠

 © .ةَقلاَطو ٌّقِلاَط"”يهف قلت - ماللا حتفب - ةأرملا ْتَقَلَط :يِرَمْوجلا لاق

 ٠“ رعاشلا لوق ءاّتلا نايتإ ىلعو :تلق

 ُةَقِلاط ِكنإف ينيب اَنتَراَجَأ

 ̂ .مضلاب ْتَّقْلط لاقي ال :شّقحَأْلا لاق "مدقت دقو

 رسكو ءاتلا مضب ٌتقلطف ةدالولا نم امأو . مضلاو حتفلا :راونألا علاطم ينو

 برعلا ناسل 257١(( /۳) سراف نبال ةغللا سيياقم ١70(« /۳) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 ٩۳(. /55) يدْئَيْلل سورعلا جات (۲۲۷ /۱۰) روظنم نبال

 جارسلا ٤١۷(« /۲) ينيبرشلل عانقإلا .هوحنو قالطلا ظفلب حاكنلا دقع لح :اعرش قالطلا امأو

 )077١. يواجلل نيزلا ةياهن ء(۲۷۹ /۳) ينيبرشلل جاتحملا ينغم «(5 ١ 8) يوارمغلل جاهولا

 .(579) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 يف ءاج امل قفاوم وهو «مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . يهو (ق) ةخسن يف

 ١٠١١(. /۲) حاحصلا يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 .(1197/7) يرهوجلل حاحصلا

 .(555) هناويد يف روكذم وهو ءىََشْعَأْلاِب فورعملا سّيَك نب نوميملرطشلا اذه

 . هقلاط كَّنِإف ينيب يتراج اي :هلوق هناويد يف هتدجو يذلا نأ الإ

 رشع يداحلا ثيدحلاو «عبارلا ثيدحلا ؛هريغو نهرلا باب «عويبلا باتك يف كلذو

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو ه١٠۲ ةنس تام نَسَحْلا وُبَأ ءشّقخألا ةدْعَسم نب ديعس

 .(1145) مقر (690-010 /۱) يطوُيَّسلل ةاحنلاو نييوغللا

 .(517/1) روظنم نبال برعلا ناس ۱٠١۲(« /۲) يرهوجلل حاحصلا

 طوطخم هنكلو «(ق ل ط) :ةدام تحت راونألا علاطم باتك نم عضوم ا اذه ىلع هللا دمحب تفقو

 زيزعلادبع كلملا ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا يف ةدوجوم ةطوطخملا هذهو ءاهلك ةمقرم تسيل هتاحفصو

 = يلح



 (ها/؟4ت )يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 جنسس سس ساس

LLL rT LRRTRRRLTmaanantamnsnneaeببي ےس  

 .ريغال ماللا

 .اهاضر ريغب اهب لوخدملا لئاحلا ضئاحلا قالط ميرحت يف فالخ ال :يناثلا

 وه: ليقو ")هب بستحم ال ضيحلا ةّيقب ذإ ةَّدعلا ليوطتل: ليقف عنملا ِةَّلِع يف فلتخاو

 لاح يف ةعلتخملاو « ةسوسمملا ريغو «لماحلا قالط جرختي (هيلعو لَم ريغ

 م - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأ ثيح نم «ليلعتلا مدع ثيدحلا رهاظو ̂ ضيحلا

 «ةعلتخ وأ :ةسوسم وأ «لماح وأ « '””لئاح يه له «ضيحلا يف ةقلطملا هذه نع لصفتسي

 نم عمج دنع «لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزنتي اذه لثم يف لاصفتسالا كرتو ©” ؟ كلذ ريغ وأ

 © لوصألا بابرأ

 يف هنعف ةرورضلل لولا ىلع مكاحلا قالط زاوج يف كام لوق -ًاضيأ- فلتخاو

 ^“ .ناتياور [ق/أ /۱۱۲1/ كلذ

 . ةصقان اهنكلو )١٠٠١( مقرب

 .(۳۳ /۲) يِواَرْفَتلل يناودلا هكاوفلا )1١/ ٦٠ مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش (۱)

 ىلع يِوَوَنلا حرش ء(١۲۲ /4) يِْطْرُقْلل مهفملا 2١١١ /۲) يِوَدَحْلا ةيشاح مِاَقْلا نبا هب لاق نمو (؟)

 بلاطلا ةيافك ء(۷۳ )١/ ةمادق نبال يفاكلا «( ١3076 /5) ميقلا نبا ةيشاح )51/٠١((« مِلْسُم حيحص

 ۱٠۹(. /۲) يكلاا نسحلا يبأل

 يطْرَْل مهفلا ٠١۹(« /۲) يكلالا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك ١١٠١(« /۲) يِوَدَمْلا ةيشاح (۳)

 ۲١١(. /۳) يباطخلل ننسلا ماعم «(۲۹۲) بجاحلا نبال تاهمألا عماج ۲۲ /)

 )٤٤١/۲(. ينيبرشلل عانقإلا (5)

 )٤١/١(. ىربكلا ةنودملا . اه يذلا لك نم علتخت ىتلا يه :ةعلتخملا :كِلاَم مامإلا لاق

 )١58(. يرشخرلل ةغالبلا ساسأ ء(١٠ /۳) دْيَبَع بأل ثيدحلا بيرغ .لماح ريغ :يأ (5)

 )۳٠۸/۳(. ينيبرشلل جاتحملا ينغم .(5)

 يِزاَّرلل لوصحملا (5؟5 )١/ يناَعْمَّسِلِل لوصألا يف ةلدألا عطاوق ء(۷۸) يِبَرَْلا نبال لوصحملا (۷)

 .(۲۳۷ )١/ ينيوجلل ةقفلا لوصأ يف ناهربلا 1*5 /9)

 )۹٦/٤(. ىقتنملا هباتك يف يِحاَبْلا هلقن (۸)



 (ها٠؟4ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 °.مزل قالطلا عقو نإف لاح لك ىلعو
 قالط هبشأف هيف هل نوذأم ريغ هنأل .هقالط عقي ال :لاقف (” ةّيرِهاَظلا صعب دش و

 عرف ةعجّرلاو “اهتعجارُمب - مالسلاو ةالصلا هيلع - هرمأ روهمجلا ٌليلدو

 ىلإ درلا يهو يول ُةَعجّرلاِةَعْجّرلاب انه دارملا َّنأ:لاقي ال ءًاعرشو ًالقع قالطلا توب
 :نيهجو نم لطاب كلذ لوقن اّنأل ءةقلط هيلع نوكت ثيحب هنأ ال لوألا اهتلاح

 ةقيقحلا ىلع هلم ىلع مدقُم « ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع عراشلا ظفل لمح نأ :امهدحأ

 “.لوصألا يف ررقتم وه (ى«ةيوغللا
 “ .ةقلط هيلع اهّيَسَح هنأب' ”هريغو مِلْسُم تاياور يف حّرَص ظر مع نبا نآ:يناثلاو

 ماعم )0۸/٠١(« ريلادبع نبال ديهمتلا ء(۲/١١١) يِرِزاَلل ملعملا ۲٠٠(« /4) يِطْرُقْلل مهفملا

 .(57/5) يجابلل ىقتنملا ۲١۲(« /) يباَطَخلل ننسلا

 مزح نبال ىلحملا .دٌّواَدو ةِّيَلَع نباو «مكحلادبع نب ماشهو «يرهاظلا مزح نب يلع مهنمو

 .(48/5) يجابلل ىقتنملا )157/1١(

 قالا َكِلَّذِب دتعي ضا حلال اذإ )١( باب قالطلا (71) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ

 ريغب ضئاحلا قالط ميرحت )١( باب قالطلا (۸) باتك يف مِلْسُمو (4404) ثيدحلا 011 /0)

 . (141/1) ثيدحلا ٠١( 97 /۲) .اهتعجرب رمؤيو «قالطلا عقو فلاخ ول هنأو ءاهاضر

 .توبث (ق) ةخسن يف

 . (179/5 /1) ةمادق نبال رظانملا ةنجو رظانلا ةضور «(771/17) يِكبّشلل جابيإلا

 ٥ ٤١(. /؟) يِرْضَبْلا يلع نب دمحم دمتعملا .ةغللا لصأ يف هل عضو ام هب ديفأ ام :ةيعرشلا ةقيقحلا

 .(405 /۲) يِرْضَبْلا يلع نب دمحمل دمتعلا .عرشلا لصأ يف هل عضو ام هب ديفأ ام : ةيوخللا ةقيقحلا

 يف ٍمِلْسُمَو (4404) ثيدحلا (9011/0) هبتحتاف يف قالطلا )۷١( باتك يف ياما اهجرخأ

 رمؤيو «قالطلا عقو فلاخ ول هنأو ءاهاضر ريغب ضقاحلا قالط ميرحت )١( باب قالطلا (۸) باتك

 . هوحنب )١50/1١( ثيدحلا (۱۰۹۵ /؟) اهتعجرب

 ملم حيحص ىلع هحرش يف هللا يونا مالك نم انه ىلإ رهاظلا لهأ ضعب ذشو: هلوق ةيادب نم
 = ملت



 (ه٤۷۴ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
eT eI 

 رك كم تح نجح

 . (اهعجاَبل»: -مالسلاوةالصلايلع- هل وقل َةَعْج َرلابرومأم ضيحلا يف قاط افءاذه تبثاذإ

 يف لصألا وهو« '”بوجولا ىلع هنأ انبهذم ؟بابحتسالا وأ بوجولا ىلع كلذ لهو

 .بابحتسالا ىلع وه“ :ةعاجو يعفاشلاو © ةّقيِنَح وبأ لاقو .رمألا ةغيص

 ٍرْهَط ىلإ قالطلا ريخأتب هل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هرمأ ةَّلِع يف فلتخا © :ثلاثلا

 . قالطلا ةضيح يلي يذلا رهّطلا اذه دعب َرَآ

 ©" ِءرّقلاك «قالطلا اهيف عقوملا هلبق يتلا ةضيحلاو ضيحلا يلب يذلا رهّطلا نإ :ليقف
 مز

 .ةنسلا قيرط كلذ سيلو ءدحاو رق يف نيتقلط عقومك راصل هيف قلط ولف «دحاولا

.( 7 

 . (07 /5) قيقد نبال ماكحألا ماكحإ «(917 )٤/ يجاّبلل ىقتنملا (79) يرزالل ملعملا

 :(417 /۲) يكبسلل جاهبإلا «(17) يِزاَريَّشلل هقفلا لوصأ يف عمللا ((51) يزال ةرصبتلا

 ١١۳۴١(. /۳) ةلمثلل هقفلا لوصأ يف بهذملا ء(١٠ /1) بيطلا نبال دمتعملا

 ٤۸١(« /۳) ماها نب لامكلل ريدقلا حتف حرش «(۲۲۸/۱) يناَتيِغْرَمْلل ةيادبلا حرش ةيادهلا

 . )٤/ ٠٠( يطْرَمْلل مهفملا )11١/7( يرزالل ملعملا ١5( 4 /5) ربلادبع نبال راكذتسالا

 ۳٠۹ /۳) ينيبرشلل جاتحملا ينغم 0777 /0) يلارَعْلل طيسولا ء(۷۹ /۲) يِذاَريَّشلل بذهملا

 ((111/5) يرِزاَملل ملعملا ١55( /5) ريلادبع نبال راكذتسالا «(5/7) يلمرلل جاتحملا ةيابخ

 )٤/ ٠٠١(. يِطْرَقْلل مهفملا )٠١/ ٠١ مِلْسُم حيحص ىلع يووَنلا حرش

 روت وبأو ةَمُْْش نباو «قاّحشإو «لبنح نب داو ءيت يأ نباو ءيِعارْؤَألاو ءيِرْوَتلا مهنم

 ينغملا )٠١/ ٠١( مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّتلا حرش ١54( /1)ربلادبع نبال راكذتسالا .يِريَطلاو

 .(۳۲۸ /۱۰) ةمادق نبال

 ميقتسي ىتح باوصلا وهو .ثلاثلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو « يناثلا (خ) ةخسن يف هتدجو يذلا

 . بيترتلا

 ٠١١(. /۲) يِموُيَقلل رينملا حابصملا . ضيحلاو رهطلا ىلع َقَلْطُي :ةغللا ةمئأ لاق

 ١(« /5) ملعملا لامكإ يف ضايع يضاقلاو ؛(177/1) ملعملا يف يرزالا امهركذ ناتقباسلا ناتلعلا

 يف يِرَوّنلاو (157/4) مهفملا يف يَِطْرُقْلاو ء(١۱۷ /5) دوا يبأ ننس ىلع هتيشاح يف ميقلا نباو

 )61١/1٠١(. ملم حيحص ىلع هح رش



 (ه١٠۷ت ) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ("'.مرحملا هلعفل ًاظيلغت كلذب هبقاع - ماللار ةالصلاهبلع- هنإ :ليقو
 .دمعتملا ىلع ُذَّلَعُي نإو مكحلا ملعَي ل 5 رمع نبا نأب صرف اذهو : ع

 يف [خ/أ /7751/ امك «هيف ظيغت - مالسلاو ةالصلا هبلع- هنأل مزال ريغ اذهو :تلق

 .ىفخي داكي ال ثيحب روهظلا نم رمألا نال اإ کلا نافرع مدعب هرذع لو ؛ثيدحلا

 ملق اهيف هئاتفتساو كلذ يف - مالسلاوذالصلا هبلع- هترواشم وأ تبثتلا ىضتقت ةلاحلا تناكف

 .ملعأ هللاو © .لعفي

 هيف هل لحي ًانامز اهكسمي نأ بجوف قالطلا ضرغل ةعجّرلا ريصت الئل :ليقو

 ° . اضيأ ةيعفاّشلا باجأ اذهبو « ةعجّكلا ةدئاف ””رهظتل اهكسمأ (نإوءاهقالط

 يف ام بهذيف اهعماجي هلعلف ءاهعم هماقم لوطيل رهطلا يف اهقالط نع ىه هنإ :ليقو
 .ملعأ هللاو .اهكسميف اهقالط ببس نم هسفن

 ديف قالطلا هل حيبأ يذلا رهطلا ءاج ىتح اهْمِجتْرَي ل اذإ اندنع بهذملا فلتخاو
 ىلع رداق هنأل بن ال مأ ءهتقو“لاوزب لوزي الف هيلع قح هنأل هيف ةعجّرلا ىلع ربجُت له

 ° ؟.عاجترإلل ىنعم الف لاحلا يف قالطلا

 « ّسَمَيْنَأ لبق قل ءا نو ١ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - : هلوق :عبارلا

 ىلع يونا حرش (170 /) ميقلا نبا ةيشاح ء(۱۲۲/۲) ملعملا هلك يرِزأُلا هركذام صن اذه )١(

 0 . )060/1١( ملم حيحص

 .(57 )٤/ ماكحألا ماكحإ .ديِعْلا قيِقَد نبا -ًاضيأ- اذه ركذ دقو (؟)

 . (خ) ةخسن نم هتبثأ ام مالكلا ميقتسي ىتح باوصلاو.رظنل (ق) ةخسن يف (*)

 )70/1١(. ِمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوَوَتلا كلذ ركذ ()

 . (خ) ةخسن نم هتبثأ ام مالكلا ميقتسي ىتح باوصلاو .لاوزل (ق) ةخسن يف ()

 0 يهتني انه ىلإ (5)

 ضايع يضاقلا نم وهف هادع امو .ملعأ



 (ها؟4ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
rR ered 

 11900 ا

 تلاقو (انبهذم وهو "هيف سم يذلا رهطلا يف قالطلا ةهارك هيفف .“ أطي نأ لبق :يأ

 . يف طرش -مالسلاو ةالصلا هباع- هنأل «يدنع رهظألا وهو هيف قالطلا ميرحتب :ةيِعِفاَّشلا

 © .همدع دنع مودعم طرشلاب قلعتملاو «سيسملا مدع هذه ةلاحلاو «قالطلا يف نذإلا

 هب ٌدتعي ال هيف تّسُم رهط يف ةقلطملا نأ : ةَريُِخاَو مِزاَح ^ [يبأ] نبا نع ع َلقتو

 © راهطأ ةثالث فنأتستو
 مع

 اَنُمَرَمأ ناك« هللا رمأ اك ديلا كل: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :سماخلا

 ^ ٌقدّطلا هللا لإ حاب ُضَخْبَأ):ءاج لق لب هب رومأم ريغ قاللطلا ذإ ؛عابأو َنْذَأ : ىلعمب

 ١( روظنم نبال برعلا ناسل ((774 /5) ريثألا نبال رثألا بیرغ يف ةياهنلا )0779/5.

 مل مآ عضولا ابتدع نوكتف تلمح له ىردي الف سيبلت هيف هنأ كلذ يف ةلعلاو: للاب يرزالا لاق (؟)

 مهفملا ١١١ /۲) يزال ملعملا . قارا ىلع مدنيف ًالماح رهظت دقو ؟ءارقألا اهتلع نوكتف لمحت

 .(۲۲۷ )٤/ يطرق

 ليلجلا حنس 6497/40 يبطل میلا 20۸/9 يجياجلل یقتلا 2۱۲۲/9 يرام

 بهاوم )1١/1( ريدردلل ريبكلا حرشلا ء(٥ )٤/ ٤ قيقد نبال ماكحألا ماكحإ «(””5 )٤/ شيلعل

 )٤/ ١(. شيلعل ليلجلا حنم ء(۳۹ /4) باَّطَحْلل ليلجلا

 ةناعإ ةيشاح ۳٠۹(« /۳) ينيبرشلل جاتحملا ينغم )3١/٠١(( ِمِلْسُم حيحص ىلع يوَوَلا حرش

 ةياجن 07/4 ) يرابيلملل نيم حتف « (۷ /8) يوَوَلل نييلاطلا ةضور «4/"0) يطاّيمِدلل نيبلاطلا
 )7١/1”(. يواجلل نيزلا

 .(9 4 )٤/ ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ

 يضاقلل ملعملا لامكإ . باوصلا وهو« تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 )٩/ ٩(. ضاّيِع

 ةنس يفوت ؛ما مت وبأ رايد نب ةَمَلَس مزاح يبأ مساو «مزاَح يبأ نب زيزعلادبع وه: مزاح يبأ نباو

 .(154) نوُخرَق نبال بهذملا جابيدلا . ه7

 )٩/٥(. ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ هباتك يف درو امكءضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 پراخ نع ءلصاو نب ٍفّرَعُم نع «دلاخ نب دمحم ءانث دبع نب ريك انثدح :لاق للذي دٌواَد وبأ هجرخأ

 .« قالا َلاَعت هللا ىلإ لدل ا صعبا » :لاق لف يبنلا نع مع نبا نع راد نب



 (ها؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 يف تام ؛ةرشاعلا نم «ةقث ؛ءىرقملا ءاذحلا يصمحلا ءْنَسْحلا بأ «يججذلا ريمن نب دْيَُع نب ريِثك-

 .(0114) مقر (555) بيرقتلا .د «نیتتمو نيسمخلا دودح

 نيعست ةنس لبق تام «ةعساتلا ني «قودص لَا وخأ «يصمحلا يِبَعَولا دمحم نب دلاخ نب دمحم-

 .(0854) مقر )٤۷٩( بيرقتلا .ق س د «نيتئمو

 .(1۷۸۹) مقر( )٠ 5 ٥ بيرقتلا.د م ءةسداسلا نم «ةقث «يفوكلا ءيِدْعَّسلا لصاو نب ٍفّوَعُم-

 «ةئمو ةرشع تس ةنس تام«ةعبارلا نم «دهاز مامإ ةقث «يضاقلا «يفوكلا «يِيدَّسلا راثد نب برا

 (549317) مقر (011) بيرقتلا .ع

 :رمع نبأ

 :ثيدحلا جيرخت

 ء(۲۱۷۸) ثيدحلا ۲٠۵( /۲) قالطلا ةيهارك يف (۳) باب «قالطلا (۷) باتك يف دٌّواَد وبأ هجرخأ

 قالطلا ةيهارك ين ءاجام )٠١( باب «قالطلاو علخلا (01) باتك «ىربكلا ننسلا يف يِقَّمْيَبْلاَو

 نب فرعم نع «دلاخ نب دمحم نع هدْيَبُع نب رشک قيرط نم امهالك )١5719/1(. ثيدحلا (۳۲۲/۷)

 ثيدحلا (160 /1) ديعس نب ٌدْيَوُس انثدح )١( باب «قالطلا )١١( باتك يف ةجام نباو ءلصاو

 نمي مهعيمج هديِلَوْلا نب هلادْيَبُع قيرط نِ امهالك ء(۲۹) ثيدحلا (۲۱ /۱) دئاوفلا يف ماتو 23017

 .حابملا لدب لالا: ظفلب 4 يبنلا نع «رمع نبا نع ءراثد نب براحم قيرط

 :مكحلا

 هحجر يذلاو ؛لاسرإلاو لصولا نيب هداتسإ يف فلتخا دقو «قودص هنإف يصمحلا الإ تاقث هلاجر

 قف ىربكلا ننسلا يف يمهل كلذب مزج اك «لاسرإلا ةياور ةمئألا

 ريبحلا صيخلتلا .لسرملا يِقَْيَْلاو « ينْطُفراَّدلاو متاح وبأ حجرو : رجح نبا ظفاحلا لاق اذهلو

 )#/ 6 5١(.

 اهنإ :متاح وبأ لاقو « يِنْطُقَراَدلا هلاق هبشأ وهو ءالسرم يوُر دقو ۷٤[: ؛ت]يداهلادبع نبا لاقو

 )031/١(. ثيدحلا يف ررحملا .ًالسرم هب يبنلا نع «براحم وه

 .رمع نبا هيف سيل هل يبنلا نع «لسرم رائد نب براحم نع اذه يف روهشملا :["88ت]يبَّطحلا لاقو

 .(199 /۳) ننسلا ملاعم

 ١945(. /؟ ) .لسرملا هيف روهشملاو :نئسلا رصتخم يف يِرِذْنلا لاقو

ْ 



 (ها؟4تا) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 ا. ت تا اا ا ا kek تش سا

 ` [ق /ب 1/١١11 / .زواجتت الو ىّدعتت ال نأ رم يتلا ةدعلا كلتق هيف ىنعملا ٌريرحتو

 .ملعأ هللاو

 نأ اهتداع يتلا قلطي نأ : اندنع اهتفصف «ةَنَسلا ٍقالَط ةفص يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ضيحل ًايلات رُمّطلا كلذ نوكي ال نأو هيف اهّسمي مل رهط يف اهرهُّط لاح يف ةدحاو ضيحت

 جرخ ةتسلا طورشلا هذه ضعب مرخنأ ىتمو“" ءاقالط اهعبتي ال كرت نأو«هيف قلط

 .ةّنِّسلا نع قالطلا

 فصوُيال |مهقالط َّنإف «ةسئايلاوأ «ةريغصلا نم زرمت ضيحت نأ اهتداع يتلا :انلوقف

 ^ .ةعدبلل الو ةَّنّسلل هنأب

 .اهيلع داز ام رحت ةدحاو :انلوقو

 . ءاسفنلاو ضئاحلا نم رحت اهرهط لاح يف :انلوقو

 ءاندنع كلذ ةيهارك نم مدقت امل هيف سم رهط نم ُرّرحت هيف اهِّسَمَي ل رهط يف :انلوقو

ES 

 نب دمح :مهو «تاقثلا نم ةعبرأ لصاو نب فرعم نع هاور ثيدحلا نأ لوقلا ةلجو :ينابلألا لاقو

 مهنم لوآلاف :هيلع اوفلتخا دقو هرْبَكب نب ىبحيو «حارجلا نب عيكوو ءسنوي نب دّمَْأو ؛ىبهاولا دلاخ

 الو ءالسرم براحم نع هنع :نورخآلا لاقو ءاعوفرم رمع نبا نع راثد نب براح نع هنع هاور

 هب جتحا نمم اعيمج عهنإف ءاظفح نقتأو ءاددع رثكأ مهنأل .حجرأ ءالؤه ةياور نأ ثيدحلاب ملاع كشي

 ليلغلا ءاورإ .هيبأ نع متاح يب نبا لاسرألا حجر نأ مرج الف ءامهيحيحص يف ناخيشلا )1١8/9(.

 باهولادبع يضاقلل ةنوعملا (14/16) ربلادبع نبال ديهمتلا «(519/0) ىربكلا ةنودملا

 ٠ حرش ينادلا رمثلا )۳١١/١( باهولادبعل نيقلتلا ء(۸۳ )٤/ قاّرَملل ليلكإلاو جاتلا «(0510/1)

 يشرخلل ليلخ رصتخم حرش )٠١١(« يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا «(550) يرهزألل يناَوَمَْلا ةلاسر

 ليلجلا بهاوم :(7"217) ليلخ رصتخم )١١7/7(( يكلاّلا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك :(77/4)

 ٤۹(. /۲) دِْشُر نبال دهتجملا ةيادب ء(١٠ 5 /5) ربلادبع نبال راكذتسالا «(۳۸ )٤/ باًطَحلل

 اينإو ءامهدحأب قالطلا عاقيإ صتخيف نالاح امل تسيل ةدحاو املاح ّنأل: -لامت لا هحر- يِجاَبْلا لاق

 .(45/5) ىقتنملا .قالطلل اتقو تناكف ةدعلل تقو لاحلا كلت عيمج



 ( ها14ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
POOساشا  BT e r COO OOOO 

 ضيحلا يف قلط اذإ ام زرت هيف قلط ضيحل ًايلات رهطلا كلذ نوكي ال نآو : اتلوقو
3 

 .ثيدحلا يف اك «ةيناثلا ةضبحلا نم رهطلا ىلإ اهكاسمإب رومأم هنإف «ةعجرلا ىلع ربجأ مث

 وأ" ”ىرخأب اهفدرُي مث ةدحاو اهقلطي نأ نم زرت ءاقالط اهعبتي الف كرت نأ :انلوقو

 يف ةٌفيِنَح وبأ كلذ زاجأو «راهطأ ةثالث يف تاقلط ثالث اهيلع قرفي نأ اندنع هل هركف«نيتتث

 60 .دوعسُم نبا هلاقو“ «هيلوق دحأ

 مث قلطي مث اهعاجترا -ًاضيأ- زاجأو «ةّرم هلثم لاقف ̂ بيضا لوق هيف فلتخاو

 © رخو "”يِعِقاَّشلا لاقو كلذ ةهارك ٌبهذملاو ؛ثالثلا“”هتيف قلطي مث عجتري

 (”.تقولا يف كلذ انإو «ةّعْدب الو ةَّس قالطلا ددع يف سيل: *رْؤَئوبأو

 )١( ملعأ هللاو (خ) ةخسن نم هتبثأ ام مالكلا ميقتسي ىتح باوصلاو .ىرخأ (ق) ةخسن يف .

 يِهَّلْيَّزلل قئاقحلا نييبت ء(1۸ ) يناَنيِغْرَملل يدتبملا ةيادب «(89 /۳) يناساكلل عئانصلا عئادب (7)

 فاشكلا«(7 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(۸١۱ /۳) نيدباع نبا ةيشاح )١189/5(«

 . (0054 /5) يرشغزلل

 . )574/1١( يطويسلل روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا

 -. لوألا ثيدحلا دهشتلا باب «ةالصلا باتك يف هب ٍناَهِكاَقْلا ماتمإلا فيرعت قبس دقف دوُعْسَم نبا امأ

 .(49 4417-4 /8)ريْلا دبع نبال باعيتسالا .ه ۳۲ ةنس تام « يلذحلا دوعسم نب هللادبع وهو

 نبال بهذملا جابيدلا .ه١7 4 ةنس ىفوتملا ءرمع وبأ ءيِرِماَعْلا يسيقلا دّواَد نب زيزعلادبع نب بَهْشَأ

 )۲١(. مقر (29) فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش «(44- ۹۸ )١/ َنوُحْرَق

 هتم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا وهو ء(خ) ةخسن نم هتبثأ ام .متتف (ق) ةخسن يف

 ` (۸/) يناَمِكاَتْلا

 )١/ ۱۸١(. يعفاشلل مألا

 .(غه5 /۸) يِواَدْرِوْلل فاصتإلا
 ةيِعِفاَّشلا تاقبط .ه١٤۲ ةنس ىفوتملا روُنوبأ «يِداَدْمَبلا يِبْلَكْلا نالا يبأ نب دلاخ نب ميهاربإ

 مقر (// - ۷٤ /۲) يكبشلل ىربكلا ةيِعِفاَّشلا تاقبط ؛(1) مقر (25- هد )١/ ةبهش يضاق نبال

(1). 

 ١55(. /5)راكذتسالا يف ربلادبع نبا :هلوق لقن دقو

 يضاقلا مالك نِ هلك اذه ءانه ىلإ ةرم هلثم لاقق بّهْشَأ لوق هيف فلتخاو :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 = يد 7



 (ه٤۷۴ت ) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا

RT 
LLL 

 .ةعدب قالط هيف فو ام ادع ام نأ ىلع لدي "”رمع نبا ثيدح يف ءاج امو :ع

 ”ٍجِراَوَحْلا نم هب ٌدَمعُيال نم الإ عقو اذإ هموزل ىلع ىوقفلا ةمئأ عمجأ نكل

 .ملعأ هللاو  .ةيَلَع نبا نع يكُحو /”ِضْفاَوّرلاو

ATTس  

 .(۸ )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو اک ءضاّيِع

 1١۹. ص ١ج حرشلاب ِيناَهِكاَقْلا ماّمإلا هلوانت يذلا ثيدحلا اذه ىلإ ةراشإ

 قفاوملاء(خ) ةخسن نم هتبثأ ام مالكلا ميقتسي ىتح باوصلاو .فصوأ هادعام (ق) ةخسن يف

 .(8/0) ضايع يضاقلل ملعملا لابكإ . يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 مايأ يف جورخلا ناك ءاوس ءايجراخ ىمسُي هيلع ةعامجلا تقفتا يذلا قحلا ماَمِإلا نع جرخ نم لك (۳)

 .نامز لك يف ةمئآلاو ناسحإب نيعباتلا ىلع مهدعب ناك وأ «نيدشارلا ةمئألا ىلع ةباحصلا

 ىلع جورخلا نوريو «نيبئذلا نيِمِلسمْلا يف كي هتعافش اوركنأو ءرئابكلا باحصأ نورفكي : جِراَوُخلاَو

 لحنلاو للملا .5 بلاط يبأ نب يلعك ةباحصلا ضعب اورمك دقو «ابجاو ًاقح ةنسلا فلاح اذإ ماّمإلا

 )١5(. ةعامج نبال ليلدلا حاضيا ء(١١١ )١/ يناتسرهشلل

 لالضلاو ضفرلا لهأ ىلع ةقرحملا قعاوصلا .مهنوبسيو ةباحصلا نوضغبي نيذلا مه :ٍضْفاَوَّرلا

 )1١7(. يجونقلل رثألا لهأ ةديقع نايب يف رمثلا فطق )1//1١1( يمئيهلل ةقدنزلاو

 .(8/5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ هلي ضايع يضاقلا مالك ىهتنا

 مظتنملا .ه ۲٠۸ ةنس قوتملاءقاَحْسِإ وبأ «مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ميهاربإ :وه هيلع نباو
 .(11175) مقر (۳۰/۱۱) يزوجلا نبال



 (ها؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :هئئاثلا ثيدحلا ©

 ٌبِئاَعوهو تّنبْلااَهَقَلَط «ٍصْمَح َنْب ورمع اَبأ نأ » :"7سْيق ٍتنب ةَمِطاَف نع

 لاو :لاقف «”ةئطِخَسَف ںیہ لیکر اَهْيَلِإ َلَسْر اف - 2«ًاندلَث اهَّقَّلَط » :ةياور يو -

 ةف لع كَل َىْبَل :لاقف هَل كلذ تَرَكَ هللا لوسر ْتَءاَجَف ِءْيََ نِ اَنْيَكَع كَل ام

 ٌةاَرما كلت :لاق مث هير أ تبين دعت نأ امرأ - ۲ یتش الو » : ظفل يفو-

 ٍتْلَلَح اذإف «ِكباتثَنِعَضَت «ىمْعأ ٌلُجَرُهّنإف مون أن ني يئن يلحضأ اهاّمْغَي

 لوسر لاقف ناَبَطَح مج ابو ن َنايْفُس يبأ نِ ةيواعُم نأ هل ٌتْرَكَذ تلح اف «ينينذآف
 يِجِكنأ هَل َلاَملكوُلْعُصَت ةّيواَعُم اأو واع ْنَع َءاَصَع عصي مْهَج وبا اا :كو هلل

 4١ ريخ ويف هللا َلَعَجَف ةَ ديز نب ةماسأ يِحكنا: لاق مث هَتْهِرَكَف ")ير َنب 2 کی ٌةَماَس

 .نيسمخلا دعب تيفوت ؛ةيرهفلا ةيسشَوُقلا ةَبلعَت نب بهو نب ربكألا دلاخ نب سْيَق تنب ةَمِطاَف (1)
 .(4) مقر (585 /4) يِبمَّذلِل مالسإلا خيرات 25 051) مقر ١190١( /5) ربلادبع نبال باعيتسالا

 مقر(5١1١١/9١١١ /؟)امل ةقفن ال اثالث ةقلطملا (5) باب «قالطلا (۸) باتك يف ِمِلْسُم اهجرخأ (؟)

)14۰( 

 .(۱۷۷ )١/ لاوكشب نبال ةمهبملا ءاسألا ضماوغ .يِموُرْخْمْلا ة ةعيبَر يأ نب شايع وه (۳)

 .(847 )١/ حاحصلا .هّلقتسا هءاّطَع طحت :يِرَمْؤَجلا لاق 0

 مقر(4١١١/؟)احل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب (5) باب قالطلا (8) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ (5)

(E4) 

 ىلع ه1 ةنس قودملا ءنمحرلادبع وبأ «يومألا يِيَرَقْلا برح نب رخص ناَيْفُس يأ نب ةّيِواَحُم (1)
 بيطخلل سمتلملا ةينغ )۸٠۷٤(« مقر )15١/5( رّجَح نبال ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا . حيحصلا

(5:0). 

 نايس يأ نب ةّيواَعُم وه ثيدحلا اذه يف بطاخلا ةّيواَحُم َّنأب حيرصت اذه : -لاعت هلل هحر- يِوّوّتلا لاق

 دقو «هب رتغي الئل هيلع تْهَبَت حيرص طلغ اذهو ءرخآ ةّيواَعُم نأ :ليقو ءباوصلا وهو «برح نب

 ىلع يِوّوَّنلا حرش .ةَيَواَعُم ةمجرت يف (0۸۸) مقر ١ ٤١( /۲) تاغللاو ءامسألا بيذب# يف هتحضوأ

 )48/1١(. مِلْشُم حيحص

 .ه٤٥ ةنس تام «ديز وبأ :لاقيو «دمح ابأ ىنكي < ؛يِبْلَكْلا ليِحاَرَش نب ةئراح نب ديز نب ةماسأ 20



 ْ (د٤٣۷ت ) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 .« ُتْطَيَتْغاَو

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 ° .ديمحلادبع همسا :ليقوءهتينك همسا :ليق ءاذه صفح نب ””ورمع وبأ :لوألا

 5 .همسا يف رهشألا وهو :ع )

 1 0 8 و ەگ 0000
 نب صفح وبأ :ليقو« رمع نب صفح وبأ :مهضعب لاقو دمحأ همسا :ليقو

 3 5 5 ع . ع 5 7 5 ع 0.

 ^ .ق :هلاق رثكأ صفح نب ورمع وبأ :لاق نمو ءاق/أ /١١١1/ ةريغملا

 ٌةاور يذلا روهشملا حيحصلا وه اذه :ءاملعلا لاق « االت اهَقَّلَط ١ :املوق :يناثلا

 اهقلط هنأ [خ/ب /7751/يف مهظافلأ فالتخا ىلع تاقثلا هتياور ىلع قفتاو ؛ظافحلا

 .هريغ الو اذه ركذي ملو اهقلط وأءتاقيلطت ثالث رخآ وأ « ةتبلا وأ ءاثالث

 لک =

 . (89) مقر ٤۹( /1) رَّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 ١( باب «قالطلا (۷۱) باتك يف كلذو ءارصتخ هاور انإ و ءهمامتب يِراَّخُبْلا دنع ثيدحلا سيل )۳۹(

 باب (1) باب «قالطلا (۸) باتك يف مِلْسُمَو ((5011) مقر (۲۰۳۹ /5) سْيَق تنب ةّمِطاَف ةصق

 /؟) احل ةقفن ال اثالث ةقلطملا ١١15( مقر )١545( .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب

 ؛يِراَخُبْلا يف اهرأ لو ءاهنع ةددعتم قرط نم اهتصق مِلْسُم جرخأ :-لاعت هلا هحر- رجح نبا ظفاحلا لاق

 دروأف ةدمعلا بحاص مهوو ءاهيلإ ةراشإلا قيرطب اهتصق نم ءايشأ دروأو «ىرت اك اه مجرت امنإو

 رجح نبال يرابلا حتف .هيلع قفتملا يف هلوطب اهثيدح )۹/ ٤۷۸(.

 ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .رمع وبأ (ق) ةخسن يف .

 باعيتسالا يف ربلادبع نبا |مهيلع صن )٤/ 11/19(« ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو )5/  »)۲٤١نباو

 همسا :ليقو :ناَهِكاَقْلا لوق نم يتأيس ام كلذكو ء(۲۸۷ /۷) ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا يف رجح

 .ةَريِخْلا نب صفح وبأ :ليقو ءورمع نب صفح وبأ :مهضعب لاقو دم

 ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ )٥/٤۸(.

 ماكحإ .همالك صن اذه ديلا قيِقك نبا مالك يهتتي انه ىلإ دَمْحَأ همسا :ليقو :ناَهِكاَْلا لوق نم

 ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا )٤/ 08(.



 (ها؟4ت) ينامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Tk kaka ها سمس هسا

 Lr ب

 ءاهنع تام هنأ هنم مهقّيام ''!ةّساّسحلا ثيدح يف ملم حيحص رخآ يف ءاجو

 ̂ .ةكوؤُم وأ مهو يه لب اهرهاظ ىلع ةياورلا هذه تسيلو

 اهيف هل مدقت دق نوكي نأ ظافلألا تافلتخملا تاياورلا هذه نيب عمجلاو :تلق

 الو اددع ركذي ملو اهقلط وأ «تاقيلطت ثالث رخآ ىَوَر7نَمَف ةثلاثلا متأ نأب «ناتقيلطت

 تناك ذإ «ثالثلا نع اهب رع ةتبلا ىَوَر نمو «ثالث مامت دارأ اثالث :لاق نّمو «ٌرهاظف هريغ

 .ةّماعلا بهذمو اتيهذم وه اک ءاهانعم يف

 .ةدحاو ةعفد ثالثلا قالط زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا نل كسمتم ال اذه ىلعف

 الو ءقوقحلا ءادأ يف ةلاكولا زاوجو «بقاخلا قالط زاوج ىلع ليلد هيف :ثلاثلا

 © .كلذ يف فالخ

 كلام ١ :لئاقلا وهو ”.لّسْرملا هنأ ىلع ُبصنيو لسيما هنأ ىلع ُعَكْرُي ليكولاو

 :لوقي نأ هل حص كلذ يف لَا ماقم ئاق ناك امو ©”بئاغ قلطملا ذإ « ٍءْيَم ْنِم اَنْيَلَع

 برعلا ناسل نِم فورعم اذهو «هيلع ٌىعَذُم -ًاضيأ- وه هّنأكو 1ءْيَش ْنِم اَنْيَلَع كَل اَم»

 .روهشم

 )١( ٍةَساَّسَجْلا ةَّضِق (5) باب «نتفلا (21) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدحلا اذه )6/ ۲۲۹۱ - ۲۲۹۳(

 مقر )۲۹٤۲(.

 يالل ثيدحلا بيرغ . لاجدلل رابخألا سسجت اهنأل كلذب تيمس ءةبادلا :ةساسحلاو

.) 6/1١ 

 ىلع هحرش يف درو اك ءيِوّرَتلا مالك صن اذه انه ىلإ روهشملا حيحصلا وه اذه :يناَمِكاَقْلا لوق نم

 ملم حيحص )٠١/ 40(« ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ )٥/ 48 - ٤۹(.

 مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو « نم (ق) ةخسن يف هتدجو يذلا .

 ٍمِلْسُم حيحص ىلع يورتلا حرش )01١7/1١(« قيقد نبال ماكحألا ماكحإ )4/ ٥١( مهفملا

 يِْطْرُقْل )5//0113.

 .(50 /5) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ (5)

 . أدتبم ربخ هنأل «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ًابئاغ (ق) ةخسن يف (7)



 (ه754ت  يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ١ لى[ و ريرطجطجطمطمطسمسمسمطشصلصبلخل7للبلل7لل ل سس 0وكسرغ

 .ماّمِإلا دنع مكاحتلا يف كلذكو "”ءاهّمالك يتفملا عاسو ةأرملا ءاتفتسا زاوج هيفو

 « ىَتْك سالَو » :ظفل ينو «4 ٌةَقََتِهْيَلَع ِكَل َسْيَل » :- مالسلاو ةالصلا هلع - :هلوق :عبارلا

 .اهطاقسإ وأ اهطاقسإ هرهاظ

 نع مِلْسُم ركذف ؟ ال مآ ةقفنلاو ىنكسلا امل له «لئاحلا نئابلا ةقلطملا ف فلتخا دقو

 سابع نبا لوق وهو ءاههطاقسإب:نورخآ لاقو ° ایعابثإ ةّقينَح يبأ لوق وهو 537

 .ةقفتلا نود ىنكسلا اه :يِعِفاَّشلاو كلام لاقو دم ی

 ةسوبحم األفءةقفنلا امأو «”ةيآلا# يُمونِكَمَأ 2# :ىلاعت هلوق «"”اههتبثأ نم

 .ةقفنلا اهل بجوي هدنع اذهو هيلع

 ««ىتکش لَو هْيَلَع كَل ةقفن ال١ :ثيدحلا يف - مالسلاوةالصلاةيلع-:هلوق (مهطقسأ نم ةجحو

 4 نوكأ :ىلاعت هلوق نم مدقت ام ةّصاخ ىنكسلا تابثإ يف يِعفاَّشلاو كلام ةجحو

 ̂ ةيآلا

 )١( ملعملا .يرزالا مالك صن اذه )۲/ ٠١١(.
 .(1480) مقر (18١1/؟) مِلْسُم حيحص

 ٍناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا 235 )١/0 يحرس طوسبملا (109) يفكصحلل راتخملا ردلا

 قئاقحلا نييبت «(89) يناَنيِغْرَملل يدعبملا ةيادب 7١9 /۳) ناَساَكْل عئانصلا عئادب «(54/7)

 ةعامجو ماظنل ةيدنملا ىواتفلا ((507/5) مالا نبال ريدقلا حتف حرش 1١(« /۳) يهبل

 .(ةدال/1)

 . ۱۸١( /۸) ينغملا يف ةمادق نبا امهنع كلذ لقن

 ماكحإ )۲۹۸ )٤/ يِسّطْرُقْلل مهفملا ( 114 /9) يرزاَتلل ملعملا )١189/5(. ىربكلا ةنودملا

 . ؛(58١) يزج نبال ةيهقفلا نييناوقلا )۳٤۸(« باهولادبعل نيقلتلا «(؟ ١4 /5) قيقد نبال ماكحألا

 . 07١ /5) دشُر نبال دهتجملا ةيادب ء(١١٠ /1) ريلادبع نبال راكذتسالا )٤/ ١١٤(« يجاّبلل ىقتملا

 . (154/9) يعفاشلل مألا

 ٍناَمِكاَفلا هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا (خ)ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو. اهتبثأ (ق) ةخسن يف

 ١١١(. / ؟) ملعملا

 .(5) ةيآلا ءقالطلا ةروس

 .(5) ةيآلا «قالطلا ةروس



 (ھ٤۷۲ت ) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اقا لح تأ كن :ىلاعت هلوقلو «مومعلا هب صخي ال دقف ٍدِحاو ريخ اذهو

 عم لمحلا مدع دنع ةقفنلا مدع يضتقي ةيآلا هذه "”باطخ ليلدو «"'”ةيآلا 4 مَع

 ^ ةقفنلا طاقسإب ثيدحلا يف حيرصتلا

 يلد ٌربخلا اذه َدَّكأَف ىنكّسلا يف لخد اك ءاذه يف ليوأتلا لخدي الو :ماّمإلا لاق

 .هقفاو ْنَمو ديري :تلق 50

 تناك اجل سانلا تنتف ةأرما كلت » :هلوق نم ه5 بسلا نبا هب 7 ّلتعا ام اًمَأو
 ةأرما كلت » : [ق /ب /]١١/ -ًاضيأ- هلوقو ,2( موم مَا نب دي ىلع ْتَعِضْوَم ةَ

 ©.« لقتتت نأ - ماللار ةالصلا بلع - اهرمأف ااسلب اَهِئاَمْحَأ ىلع ْتَنلاَطَتْسا

 ليلدب ؛لزنملا كلذ نِي تفاخ اهنأ نم كلذ نوكي نأ لامتحا نم :ماًمإلا هلاق امو
E 

 ببس نأ يضتقي هنإف «هابأي ثيدحلا قايسف ©" « مَع "”حَتْقُي ْنَأ ُفاَحَأ » :هلوق نم هاورام

 )١( ةيآلا ءقالطلا ةروس )5(.

 موهفم ىمسيو «هادع ام نع مكحلا يفن ىلع ركذلاب ءيشلا صيصختب لالدتسالا:وه باطخلا ليلد

 .(؟515) ةمادق نبال رظانلا ةضور .ةفلاخملا

 ملعملا هباتك يف درو امك «يرزاُلا مالك نم هلك اذه انه ىلإ لئاحلا نئابلا ةقلطملا ةلأسم ةيادب نم

 وف 1

 ناَمَكاَفلا هنم ذبخأ يذلا ردصملل قفاوملا (خ)ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .دتعا ام (ق) ةخسن يف

 يرِزاَلل ملعملا )۲/ "11(.

 مقر (۲۳۳ /0) هْيِوَهاَر نب قاَحْسإ دنسم :(؟745) مقر (۲۸۹/۲) درا يبأ ننس )۲۳۸۰(«

 ربلادبع نبال ديهمتلا )۱۹/ ١5١( مزح نبال ىلحملا )۱۰/ ۲۹۸(.

 يِطْرُقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا )١151/14(« /ه) صاصجلل نآرقلا ماكحأ ٠١۷(« يِقَهبَبْلا ننس

 يقهيبلل ىرغصلا نئسلا ء(١۲۷١٠) مقر ( 577” /۷) ىربكلا )٤٥۹ /7 -  450مقر( )5814(.

 ضايع يضاقلل راونألا قراشم.ةبلغب يلزنم ىلع لخدي يأ )۲/ ١۷١(.

 ٍناَمِكاَفْلا لبق نم فرصتب هضعبو هصنب هضعب ملعملا هباتك يف يزاد هركذ ام يهتني انه ىلإ

.(۳/۲( 



 ےک قاظطاباتك_ اح ( هات ) يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لَو هللا لوسر تلأس نأ كلذ ىضتقاو«؛ اه ةقفن ال »:لاق ليكولا نأو «ليكولا عم اهفالتخا

 فالتخالا نم ىرج ام ببس ليلعتلا نأ يضتقي كلذو «باجأ اهب - مالسلاو ةالصلا هيلع - اهباجأف

 .رخآ ببسال ةقفنلا بوجو يف

 ةقفنلاو ىنكسلا بوجو يف فالنخلاو :"” ةَعْجَّرلِل ةقفنلا بوجو ىلع ٌعامجإلاو

 .ملعأ هللاو. ةقفنلاو ىنكسلا اهلف لماحلا امأو ءمدقت اك «لئاحلا ةتوتبملل

 م « كباب َنيِعَضَت » :هلوق ىلإ « كيرم ٌمَأ ِتْيَب يف ٌدتحَت نأ اَهَرَمأَف » :هلوق :ٌسماخلا

 ةمجعم نيغب - ةليزُغ :ليقو ةيزُغ اهمساو « ٌةّيراصنأ :ليقو « ةّيشرق هذه كيِرّش

 مدقت دقو ءاهريغ ليقو:«ي يبنلل اهّسفن تبهو يتلا اهنإ:ليق“”-|مهيف ياز مث ةمومضم

 © . اهسفن ةبهاولا ثيدح يف ًابيرق كلذ

 دادرتلا نورشكيو «كيرش مأ نوروزي اوناك :# ةباحصلا نأ ثيدحلا ىنعمو 2”: ح

 “هنأ ثيح نم ًاجرح اهدنع دادتعالا نم ةَمِطاَق ىلع نأ لب يبنلا ىأرف ءاهحالصل اهيلإ

GES 

 اه ةقفن ال اثالث ةقلطملا (5) باب قالطلا (۸) باتك يف ملم اهجرحأ ةياورلا هذهو )۲/١١١١(

 مقر )١585( .هوحنب

 رتل نيال عاجإلا )45(

 ةجوزلل (3) ةخسن يفو .

 ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةيريشق (ق) ةخسن يف هتدجو يذلا

 ملسم حيحص ىلع يوَوَتلا حرش .يناَهكاَقلا هنم ) 95/1١(.
 ملْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوَوَّنلا مالك صن اذه انه ىلإ كيِرَك مأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 )4/1( ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ «(59 /4) ٍيطْرَقْلل مهفملا )07/5(.

 . ٠٤١ ص ١ج يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف كلذو (:)

 ثيح -هكلا - يِوَّوْنلا «باتكلا اذه ةمدقم يف - هللا هحر - ٍناَهِكاَقْلا هنيب اك فرحلا اذهب دوصقملا (5)

 . يواونلا نيدلا يبحم خيشلل يهف ءاذكه( ح ) باتكلا اذه يف دجت ثيحو :لاق

 ةركذت .ه1ا/١ ةنس وما ءايركز وبأ «يناروحلا يمازحلا يرم نب فرش نب ىبحي نيدلا يح :وهو

 .(1135) مقر ۱٤۷١( /4) يِبَهَّذلِل ظافحلا

 اهنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا .باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهنأ (ق) ةخسن يف



 (هال؟4تر يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضايز

 ظفحتلا يفو ءاهنم ءيش فاشكناو مهيلإ اهرظنو اهيلإ مهرظن نم ظفحتلا اهمزلي

 دنع دادتعالاب - مالسلارةالصلا هيلع - اهرمأف «ةرهاظ ةقشم مهددرتو مهو خد ةرثك عم اذه نم

 ('”. كير مأ تيب ىلإ ددرتي نم هتيب يف“ هيلإ درتي الو اهرظني ال هنأل موشک مآ نبا

 ©" .هریغ ليقو «هللادبع :ليقو «"”ورمع :ليقف موُنْكَم مأ نبا مسا يف فلتخاو :تلق

 0هب درفنت م اذإاهعم هنوكو لجرلا ىلإ ةأرملا رظن زاوج هيف :مهضعب لاق

 «تارونعلا ريغ هيف جرح ال مهفرصت يف ءاسنلل لاجرلا نم فشكتي امَّنأو

 (”.مهعم ءاسنلا [خ /أ /۲۲۹1/ فالخب

 هنأ ءاملُعلا روهمج هيلع يذلا حيحصلا نأو«لوقلا اذه فيعضت :هانعمام حهعبتو علاق

 اوسي تربوا لإ :ىلاعت هلوقل ءاهيلإ هرظن مرحي اك «يبنجألا ىلإ رظنلا ةأرملا ىلع مرحي
  ۷ 8 eت بملك حاس و غص م رحب حر  (Aبس سيلا سا رن لك )35

 .ةكرتشم ةنتفلا ناو 3 4 نهرا نم نصيبهم لف # 1 4 مهرباني ٤

 )51/1١(. ملم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ىلإ (ق) ةخسن يف

 )45/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك. تلف يونا مالك يهتتي انه ىلإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .رمع (ق) ةخسن يف

 . )٤/ ۲۸١( ريثألا نبال ةباغلا دسأ )١1945(« مقر (۱۱۹۸/۳) باعيتسالا

 .بعصمو ريبزلا لاق كلذكو «ثيدحلا لهأ دنع رثكألا وهو ورمع :ربلادبع نبا لاق

 . (1547) مقر (۱۱۹۸/۳) ربلادبع نبال باعيتسالا . مّصألا نب ةدئاز نب سيق نب ورمع :وهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهب (ق) ةخسن يف

 . (01/ )٥/ ملعم ا لامكإ هباتك يف هباتك يف ضاّيِع يضاقلا هلقن لوقلا اذه

 . (70) ةيآلا ءرونلا ةروس

 .(؟91) ةيآلا ءرونلا ةروس

 موهفم وهو ؛(١1٠/41) مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك ءيِوَوَتلا هركذ ام صن يهتتي انه ىلإ
 .(01/ /5) ملعم ا لايكإ يف ءاج امك ء«ضاّيِع يغاقلا مالك



 (ها؟4ت) يِناّمكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 a 207771710010210 7700 ا 0101001001000000001000000000100000 ت10: دعس عسسل

KE:ےس ا رە  

 - َةَمَلَسَّمأ ىلوم - نا هبل ثيدح ةتسلا نم هيلع لدسيو : ح

(Du > عقر [ةَمَكَس ٌمَأ نع]'": موُتْكَ مآ نبا لخدف #4 يبنلا دنع“ ةَئوُمْيَمو يه تناك امنأ 

 : 6 يبنلا لاقف [ان]رظني ال ىَمْعَأ هنإ :اتلاقف ءهنم اًبِحَتْحا: كي ىبنلا لاقف

 ع نسح ثيدهم ا اذه“ «هناَرو ت ال نأ ناَزاََعَقأ

 (504) بيرقتلا ٤. ةشلاثلا نم لوبقم ةَمّكَس مأ بتاكم يندملا ءىيحي وبأ ءمهالوم يِبوُرْمُملا نابت (1)

 .(۷۰۹۲) مقر

 دنه يهو.سماخلا ثيدحلا «ةبانحلا باب «ةراهطلا باتك يف كلذو ءابب ِناَهِكاَقْلا ماَمإلا فيرعت قبس (؟)

 دبع نبال باعيتسالا . كلذ ريغ ليقوء ه٠7 ةنس تام « موزخ نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب

 .(۱۹۲۱-۱۹۲۰ / ٤)ا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 تب ةنوميم يهو .ثلاثلا ثيدحلا ؛ةبانحلا باب ؛ةراهطلا باتك يف اهب ييناَهِكاَمْلا ماّمإلا فيرعت قبس
 ١91- 5/4 )لا دبع نبال باعيتسالا . كلذ ريغ ليقو هه١4 ةنس تتام « ةيلالحلا ثراحلا

 ش 4

 )١( (ق) ةخسن نم ةدايزلا :

 ) ناجح نبا حيحص يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.سيلأ (خ) ةخسن يف (5)

 ىلعي يآ دنسمو (۱۳۳۰۲)مقر )٩۱/۷( ىربكلا يِقَويَبْلا نتسو«(0 ه/5) وقر(" ۲

 . هيلع فقأ ملف (خ) ةخسن يف درو ام امآو«(1۹۲۲)مقر (”15/*07)

 ينثدح لاق «يرْهْرلا نعءسّنوُي نع «كرابملا نب انث ءءالعلا نب دمع انثدح: لاق هلك دٌواَد وبأ هجرخأ

 .هتركذف :تلاق ةَمَلَص َّمَأ نع ةَمَلَس ٌمَأ لوم ناهن

 :دئسلا لاجرب فيرعتلا

 «ةرشاعلا ني «ظفاح ةقث «هتينكب روهشم «يفوكلا «ِبْيَرُك وبأ ءيناَدْمَها ٍبْيَرُك نب ءالعلا نب دمحم-

 )57١5(. مقر )0٠0( بيرقتلا .ع ءةنس نيناثو عبس نب وهوه ۲٤۷ ةنس تام

 لاصخ هيف تعج دهاجم داوج ماع هيقف تبث

 .0701/0) مقر (۳۲۰) بيرقتلا .عءنوتسو ثالث هلو ه ۱۸۱ ةنس تام «ةنماثلا نم «ريخلا

 يِرْمّزلا نع هتياور يف نأ الإ ةقث «ناَيَمَس يأ لآ ىلوم ديزي وبأ يالا داّجتلا يأ نب ديزي نب سُنوُي-

 ةنس :ليقو «حيحصلا ىلع ه04١ ةنس تام «ةعباسلا رابك نم ءأطخ يِرْهّزلا ريغ ينو ءاليلق امهو
 = هلت



 (هال؟4تر ينامِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .0/515) مقر (515) بيرقتلا .ع«نيتس

 )٠١١(. مقر ۱١۲( /۱) يِمَهَّذنِل ظافحلا ةرك ذت .ةقث :دّمحَأ لاق

 .(۳۷۹ /۲) تاقثلا ةفرعم .ةقث ةقث :يلْجِعْلا لاقو

 ١۲١(. /۷) لادتعالا نازيم .ةجح ةقث :يبهذلا لاقو

 ةقث : يِئاَسَّتلا لاقو

 نباو ء(١١۳ /5) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا |مهنع كلذ لقت .هب ا :ةَعْرر وبأ لاقو

 )۳۹٩/۱۱(. بيذهتلا بيذهت يف رجح

 «ةقث سنوي :لاقف ليقع وأ كيلإ بحأ سْنوُي :نيِعَم نب ىيحيل تلق :يِِراّذلا ديعس نب نامثع لاقو

 .(067 /۳۲) يزملل لامكلا بيذه# . يِرْمَّزلا نع ثيدحلا ليبن ةقث ليقعو

 يَِرْلا بالك نب ةرهز نب ثراحلا نب هللادبع نب باش نب هلادبع نب هنادي نب مل نب دمع

 ةنس تام «ةعبارلا ةقبطلا سوؤر ني وهو «هناقتإو هتلالج ىلع قفتم ظفاحلا هيقفلا ركب وب ءيِرْهْزلا

 07٩0 مقر ۵۲ 0 بيرقلا .«نيتس وأ نسب كلذ لبق لیتر م

 مقر (009)بيرقتلا .لوبقم :رجح نبا هنع لاق . ۱۷۷ص ۱ج ثيدحلا اذه يف هتجرت تقبس ناه -

 ا

 .(547 )٥/ تاقثلا باتك يف ناَّبِح نبا هركذ

 مقر (194/1) يكل ءافعضلا يف ينغملا 20 )1١/ ىلحملا .لوهجم :[55ت]مزح نبا لاق

(1040). 

 : ةَمَلَس مأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 ني نُطق لّ :ڭ5 هللا لوق يف )۳١( باب «(۷) سابللا باتك يف دوا وبأ هجرخأ

 ؛(45) باتك «ىربكلا ننسلا يف يِقَمَْيْلاو 251١79 ثيدحلا (55* :۳٠] )٤/ رونلا] یهر

 )٩١/۷( ثيدحلا بناجألا ىلإ رظنلاو .باجحلا مكح يف لجرلا ةأرملا ةاواسم )۷١( باب

 باجتحا يف ءاج ام (4) باب هي هللا لوسر نع بدألا )٤٤( باتك يف يِذِمْدَلاو .(10)

 ةَمَلَس مأ ثيداحأ نمض دنسملا يف دمو (77/178) ثيدحلا (١٠؟/6) لاجرلا نم ءاسنلا

 رظنت نأ نع رجزلا ركذ «ةحابإلاو رظحلا باتك.هحيحص يف ناب نباو «(۲۱۵۷۹) مقرب 0

 «كرابملا نب هللادبع قيرط نم مهتسمخ )٥٥۷٥(« ثيدحلا (17//7/1) رصبي آل يذلا لجرلا ىلإ ةأرملا

 ہل



 | ( ها 14تر يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ٠۹۳( /0) ىمعألا ىلإ ءاسنلا رظن (۸) باب «ءاسنلا ةرشع (۷۹) باتكءىربكلا ننسلا يف يئاَسَلاو

 نع ديزي نب سوب قيرط نم مهعيمج ءبُهو نبا نع «لعألادبع نب سنوي قيرط نم (4181) مقر
 .هوحنب ةَمَلَس مأ نع «ةَمَّلَس مآ ىلوم نابل نع «باهش نبا

 :مكحلا

 .(١1؟/5) يِذِمْرَتلا ننس .حيحص نسح ثيدح اذه :يِذِمدَملا لاق

 . ۱٤۸( /۳) ريبخلا صيخلت .َقّتُو دقو نابل ىوس هدانسإ يف سیلو : رجح نبا لاقو

 وهو - اهالوم - نام ةَمَلَس مأ نع هيوار نأل «لقنلا لهأ دنع حصي ال ثيدحلا اذه :يّطْرُقْلا لاق

 .(۲۲۸/۱۲) يِْطْرَقْلل نآرقلا ماكحأل عماحلا .هثيدحب جتحي ال نم

 عدبملا يف حِلْفُم نباوء(١١ /7)ينغملا يف ةمادق نبا هنع كلذ لقن.فيعض وهدم ماّمإلا لاقو

(1/۷. 

 )۱۸١١(. ثيدحلا ۲١١( /5) ليلغلا ءاورإ .فيعض :ينابلألا خيشلا لاق

 :قيقحتلا ةصالخو :-ًاضيأ- لاقو

 ١- ىربكلا يِئاَسَّنلا ننس .يِئاَسَّنلا لاق امكءيرْمّزلا هنعوَناَهبت هب درفت ثيدحلا نأ )5/ ۳۹۳(«

 ةمادق نبا لقنو ء(١١٠ /177/17(:)19) ديهمتلا ربلادبع نباو هيّقَمّيَبْلاَو «(9751) ثيدحلا

 ينغملا . هنع كلذ )۷/  )۸١.مهريغو

 ةمادق نبا لقنو ٠٠١( /14) ديهمتلا .ربلادبع نباو ءيَقَهْيَبْلا هدافأ (كءنيعلا لوهجم ناَهْبَن نأ -۲

 هنأ ينعي هنإف «لوبقم )7١47(: مقر (009)بيرقتلا يف ظفاحلا لوق هتم بيرقو«(81 /۷) هنع كلذ

 سيل نم ةسداسلا :رجح نبا لاق - )۷٤( بيرقتلا ةمدقم يف هيلع صن ايك«ةعباتملا دنع الإ لوبقم ريغ

 ثيح لوبقم ظفلب ةراشإلا هيلإو ءهلجأ نمي هثيدح كرتي ام هيف تبقي لو «ليلقلا الإ ثيدحلا نم هل

 يوق ريغ يوق هدانسإ : (۳۳۷ /۹) حتفلا يف هلوق نأو )۷٤(- بيرقتلا .ثيدحلا نيلف الإو «عباتي

 «ثيدحلا فعضل اديؤم ناك نإو «لوبقم :هلوق نأ ىلع «ةيثيدحلا دعاوقللو بيرقتلا يف هلوقل هتفلاخمل

 ينابلألل محفملا درلا .هنع يِرْهّزلا درفت ن مدقت مل لوهجم:هناكم لوقي نأ هقح نأل «لوبقم ريغ وهف

(1/ 5-5 

 )١/ ۷١(. محملا درلا . عباتم هل سيل : نابت يف ينابلألا خيشلا لاق

 نبا امو «ناتقث نايوار هل ناهبن َّنأ نيبتو «ناهبن نيع ةلاهجب ضع : نابملف نينسح روتكدلا لاق
 دقف هللا هظفح لاق مث « رجح نبا مهنمو« دحاو ريغ هقثو يِشَرَقلا نمحرلا دبع نب دمحمو « باهش

 = بلت 1



 (ها؟6ت) يناّبكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ىلإ تفتلي الو «ٌرسح ثيدح وه : يِذِمْدَتلا لاق ءامهريغو (') يِذِمَّْملاو دُواَد وبأ هاور

 ! .ةدمتعم ةجح ريغب هيف حدق نم حدق

 هيف سيلف موت مأ '”[نبا] عم [ق /أ /١١51/ شيق تنب ةّمِطاَف ثيدح امأو

 ٌضغب ةرومأم يهوءاهريغ رظن نم هدنع نمأت اهنأ هيف لب ءهيلإ رظنلا يف اهل نذإ

 ^ .كيرّش مأ تيب يف اهثكُم فالخب «ةقشم الب رظنلا نع زارتحالا اهنكميفءاه

 طلع امك نأ يبنلا جاوزأ ةمرُح ةدايزب صتخيف خف نابل ثيدح امأو :ع

 ىلإو ءٌنهتمرح مظعل -ًاضيأ- ”لاجرلا قح يف ٌنهيلع لع «َنهيف لُجرلا ىلع باجحلا
 (9.ءاملعلا نم هريغو «دواَد وبأ راشأ اذه

 يف هتيصوصخ دوجول «ناّهبَت ثيدح يف ليلد ال هنأ يضتقي مالكلا اذهو : تلق

 .اذه ىلع ح هب لدتسا ام مظتني الف «ٌنهريغ يف ةدوقفم - مالسلار ةالصلا هيلع- هجاوزأ

 :يأ ةزمه لا دّمب وه «ينينذاف ِتِْلَلَح اذإف » - مالسلاو ةالصلا هيلع -:هلوق :سداسلا

ES 

 ةمجرت يف روصقلاو « ٍناَهِكاَقْلاو رجع نباو « يِذِمْرَتلاك « ربل ا اذه ةمئألا ْنِم ددع َحَّحّصو نّسَح

 ينابلألا دنع [نيعلا لوهجم هنأ] هفصو يف لوقلاب ىدوأ يذلا وه ناهبن .

 «عماجلا بحاص ءىسيع وبأ ءيِذِمَْتلا يِمَلُشلا كاَحَّضلا نب ىسوم نب ةروس نب ىسيع نب دمحم (۱)
 )١۲١١(. مقر )0٠١( بيرقتلا .ه۲۷۹ ةنس تام ةرشع ةيناثلا نم «ةمئألا دحأ

 لو حيحص نسح ثيدح اذه : هللا همحر لاق ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب يِذِمْدَّتلا ننس يف هتدجو يذلا (؟)

 . 01١7 /0) يِِمْدَتلا نتس . كلذ ىلع دزي

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 )97/1١ - ٩۷(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف هلت يونا هركذ ام يهتتي انه ىلإ (8)

 يذلا ردصملل قفاوملاءمالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلا و« لجرلا (ق) ةخسن يف (5)

 .(00 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . ناَهِكاَقْلا هنم ذخأ

 .(519/4) دْواَذ بأ ننس (5)

 )٥/ ٥۷(. ملعملا لابكإ . -لاعن هلا جرح ضايع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ



 (ها؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aa REE eااا ااا ااا طا  

 :هلوق يف سيل ذإ :ع هدعبتساو ؟.ِةَّدِعْلا ف ضيرعّتلا زاوج هيف :ليق .ينيملعأف

 مو“ ”«صّئرتلاب اهرمأ ريغ ىرخألا ةياورلا ىلع“ كيفَ يِنيِقْسَت ال ١ :وأ "” «ينينؤآف»
 .اجوز اه مسي

 يف امأو «هتفرعمو هنيعت دعب هل طسوتي نم وأ ءجوُّرلا نم ضيرعتلا نوكي امنإو :لاق

 ىلع لديام ثيدحلا يف نكل :لاق «هتدعاوم ”حصي ال ذإءضيرعتلا هيف حصي الف لوهجم

 الو ُةداَرُم - مالسلاو ةالصلا هباع- اه ركذي ملذإ َةَّدِعْلا يف ةدعاوملاو «ةبطخملاو«"”ضيرعتلا عنم

 © .ةماسأل اهّبَطَح الو هيلع اهدعاو

 ةبطخلا ىلع ةبطخلا زاوج ليلد - مالسلاو ةالصلا هبلع- كلذ ركني ملو « ناَبَطَخ » :اهوقو

 ©”. انكارتي مل اذإ

 .(01/ )٤/ قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . كلي ديلا قيِقد نبا مالك اذه

 هب لاق اضيأو ( ١70 /۲) ملعملا يف يزال لاق هبو 2٠١7 /5) يجاَبلل ىقتنملا .حاضو نيا لاق هبو

 .(00/1/4) يِبْطْرَقْلل مهفملا يف يِطْرَفْلا

 يأ ننس يف ءاج امل قفاوملا باوصلا « (ق) ةخسن نم هتبثأ امو «ينينذآ (خ) ةخسن يف هتدجو يذلا

 ` )ىربكلا ننسلا يفو « 097غ ) مقر (۷۵ /7) ىبتجملا يف يئاَسْنلاَو «(5784)مقر(186 /؟) دواد

 . نيحيحصلا يف ةياورلا هذه لصأو «(1879)مقر(601/1) ةجام نباو 14 /

 مقر ١١١١( /۲) امل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب «(5) باب قالطلا (8) باتك يف ِمِلْسُم اهجرخأ

 )١580( هظفلب .

 .(77) . يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم .راظتنالا وهو

 قفاوملا هللا ءاش نإ باوصلا «(ق) ةخسن نم هتبثأ امو« حصت ال (خ) ةخسن يف هتدجو يذلا

 .(08/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . ناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 )۴١(. يزيزعلل نآرقلا بيرغ .نييبت الو فشك ريغ نم حيولتلاو ءاميإلا وه :ضيرعتلا

 .(08/5) ملعملا لاكإ يف درو امك -لاعن هلأ هجر- ضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 حرش )١45/15(« يعل يراقلا ةدمع )71١/4(: يِطْرُقْلل مهفملا 2180 /۲) يزال ملعملا

 .(۲۷۰ /۳) ِيناَكْوّزلا

 ةيافك ٤٤١(« /١)يناّوَرَْمْلاةلاسر حرش ينادلا رمثلا . اهيلإ ليميو ءهيلإ ليمت نأ :حاكنلا يف نكارتلاو
 = لل



 ١ (ه1؟4ت) يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 هيف « ِهَقِتاَع ْنَع َءاَصَع ٌعَضَيَالَف مُهَج وُب امَأ -  :١ مالسلإو ةالصلا هيلع - هلوقو

 ١ ::ىرخألا ةياورلا يف هب ًاحرصم َءاَج اكءءاسنلل برضلا ريثك هنأ ' :اههحصأ :ناليوأت

 .اذكه "7 © ِءاَسّلِل باص

 ^ .ىرخألا ةياوّرلا هغلبت مل يناثلا اذه لئاق علو” «رافسألا ريثك هنأ :يناثلاو

 ^ .بكنملاو قنُعلا نيب ام :«ٌقَتاعلا »و

 مُهَجابأ َنإف «ةرابعلا هذه لثم قالطإ زاوجو «ةغلابملا لامعتسا زاوج ىلع ليلد هيفو

 ءالثم هسّبلي بوث هل نوكي نأ دب ال ةّيِواَحُم كلذكو «هلكأو همون ةلاح هاصع ٌعَضي نأ دب ال

 رهظأ مهج يبأ يف ليق |يف زاجملا اذهو «ريسيلاو ردانلا لاح ردهأو ةبلغلا لاح ربتعأ نكل

 اهعوضوم نع فرعا يف تلقتنا لاملا ةظفل نإ :لوقن نأ انل نأل ءةّيِواَحُم يف ليق اهيف هنم

 ءيشلا لوانتي الف لقنلا ةلزنم لزنتي عئاش زاجم كلذ وأ «تاكولمملا نم رذق هل ام ىلإ يلصألا

 .ملعأ هللاو .يدنعرِهاّظلا وهو . ق هلاق "”.مهتلا يأ يف ليق ام فالخب ًادج ريسيلا

 نوكي الو ءةحيصنلا بلطو ةرواشملا دنع هيف ايب ناسنإلا ركذ زاوج ىلع ليلد هيفو

 . (50 /؟) يكياا نسل يأل بلاطلا

 4 (ق) ةخسن يف

 )41/1١(. مِلسُف هح رش يف يوَوَلاو «(۲۷۲ /5) مهفملا يف يِْطْرُقْلا حيجرتلا اذه ركذ نممو

 مقر (9/7١١١)احلةقفن ال اثالث ةقلطملا باب )١( باب قالطلا (۸) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ

 ْ . هظفلب )۱٤۸۰(

 يف ديلا قيقد نبا وء(۹۷ )٠١/ مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يورَلا نيليوأتلا نيذه ىلإ راشأ
 ياسا ننس ىلع هح رش يف يطويسلاوء(١۲۷ /4) مهفملا يف يطْرُقْلاو «(017 /4) ماكحألا ماكحإ

 .(145/5) حيتافملا ةاقرم يف يراقلاو ء(١۲۷ /7) دوبعم ا نوع يف يدابأ ميظعلاو 077/7)

 )١580(. ثيدحلا (۱۱۱۹ /۲) مِلْسُم حيحص

 )19/5/1١(. ضايع يضاقلل راونألا قراشم

 اك -لاعت لا هر- ديلا قيقد نبا مالك صن اذه ىلإ بكتملاو قنُّعلا نيب ام :ٌقِاعلاو :ٍناَهِكاَقْلا لوق نم

 .(هال /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو



 (ها14ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 10700 ب nnn ا ا س77 شالا

 © .ةيجاولا ةحيصتلا نم لب ةمّرحملا ةّبيِغْلا نم كلذ

 . عضاوم ةتس يف حابت ةَبيِغْلا نأ :"”ءالعلا لاق دقو

 © يدحلا « َناَبَذَعُيل اإ :ثيدح يف «باتكلا لوا اهركذ مدقت دقو

3 . 

 (ةيناجبنإلا ثيدح يف روكذملا وهو کم - ميجلا حتفب - اذه مهجلا ابأ نأ ملعا

 نيب رورملا ينو «"”مميتلا ثيدح يف روكذملا ” ميلا يبأ ريغ وهو ء[ق / ب 7

 )١( مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوَوّنلا كلذ ىلإ راشأ )٠١/ ۹۷(.

 .(۲۷۹) نيح اصلا ضاير هباتك يف امك -لاعتلاههر- يوتا ماّمإلا كلذ ركذ نممو (5)

 امن هيف مب ناسنإلا كركذ ةبيغلا :لاقف راكذألا هباتك يف ةبيغلا -لاعت هلا هجر- يِوَوَّنلا فرع دقو

 : .(5750.هركي

 .سداسلا ثيدحلا ءةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك يف كلذو

 لوبلا لسغ يف ءاجام )٥۵( باب ءوضولا (5) باتك يف يراسْبلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 لولا ةساجن ىلع ليلدلا (*4) باب ةراهطلا (۲) باتک يف مشو (514) ثيدحلا (48/1)

 . (۲۹۲) ثيدحلا ۲٤١( /۱) هنم ءاربتسالا بوجوو

 )41/١(. ضايع يضاقلل راونألا قراشم .ةءابعلاو ءاسكلا نيب ظيلغ ءاسك وه (۵)

 .عبارلا ثيدحلا ءةالصلا بقع ركذلا باب «ةالصلا باتك يف قبس دقف ةيناجبنإلا ثيدح امأو

 ىلإ رظنو ملعأ هل بوث يف ىلص اذإ (۳) باب ةالصلا (۸) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 مالعأ هل بوث يف ةالصلا ةهارك باب دجاسملا (0) باتك يف ِمِلْسُمو (17*7) مقر )١157/1( اهملع

 .(007) مقر(

 :ليقو هللادبع همسا :ليق «مهجلا وبأ :لاقيو ميهجلا وب ءيِراَضّنألا ورمع نب ةّمّصلا نب ثراحلا نبا

 ((5597) مقر (۳/۷) ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .متاح يبأ نبا هحجرو «ةمصلا نب ثراحلا همسا

 . (۲۹۰۰) مقر ١57( 5 /5) ربلادبع نبال باعيتسالا

 ةالصلا توف فاخو ءاملا دجي مل اذإ رضحلا يف مميتلا (۲) باب «مميتلا (۷) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 ثيدحلا )581/١( مميتلا (۸) باي «ضيحلا (۳) باتك يف ملسُمو (۳۳۰) ثيدحلاا © 47

(4). 



 ( ها؟ةتر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | تس جے نریم میموری رس ع يبي سطس ب صا س تتتتتتتتت تت

 ينعأ « يِوَدَعلا يِهشرُقلا ةَفْيَدُح نبا وهو رَّغَصُم -ميجلا مضب - كلذ نإف "”«يلصملا يدي

 کلا

 ةاور دحأ ”ييلَدنألا ىيحي نب ىبحي الإ ةياوّرلا يف هوبسني ملو مهلك سانلا هركذ :ع

 الو ءأطوملا ةاور نم ّدحأ كلذ ىلع ىيحي قفاوي ملو «ماشه نب 7 مُهَج وبأ :لاقف ءأطوملا

 زاجم نم مدقت ام هيف (ُهَل » - مالسلاو ةالصلا هيلع - :هلوق

 .ريقفلا 5 داصلا مضب - :«(كولعصلا»و

 لا كاتتا اما :برعلا فيلكو : ير لت
 © : عاشلا لاق

 یتغلاز ِكلْعَصَتلاب ًانامز انينُع

 ©" .اهراب وأ ْتَحرَط اذإ لبإلا ِتكّلْعَص :لاقيو

 .لوألا ثيدحلا «يلصملا يدي نيب رورملا باب ءةالصلا باتك يف مدقتملا ثيدحلا ىلإ ةراشإ

 191١( /1) يلصملا يدي نيب راملا مثإ )١( باب ؛ةالصلا (۸) باتك يف يِراَّخّبْلا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 07517 /١)يلصملا يدي نيب راملا عنم )٤۸( باب ؛ةالصلا (5) باتك يف مِلْسُّموء(588) ثيدحلا

 ثيدحلا ) ٥۰۷ (.

 نم «ماهوأ هلو ثيدحلا ليلق ءهيقف قودص «دمح وبأ «ِيطْرُقْلا مهالوم يلا ريثُك نب ییح نب ىبحي

 )۷٦٦4(. مقر (59/) بيرقتلا .زييمت حيحصلا ىلع ه7” 4 ةنس تام «ةرشاعلا

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا «(خ)ةخست نم هتبثأ امو.مهجلا وبأ (ق) ةخسن يف

 .(061/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاركإ . ٍناَمِكاَمْلا

 .(11 )٥/ ملعملا لاكإ يف درو امك -لاعت هلا ههر- ضايع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ

 . (؟8) هناويد يف روكذم تيبلا نم رطشلا اذهو« يئاطلا هللادبع نب متاح وه

 بيترت يف برغملا ( 37١6 /1) يرهوجلل حاحصلا هباتك يف يِرَمْوَجْلا هركذ ام يهتني انه ىلإ
 - ملت



 دش َريِشتْسا ام ريغب راشتسملا رمأ زاوج هيف « هم ماس يجن 0 ماسلا ةلعلا لع :هلوقو ا (ها؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 1 ةحلصم وأ رظن كلذ ىأر اذإ «هيف

 ليز نب ةماسأو :ةّيشرق هذه ةَمِطاَف نأل «بستلا يف ءفّكلا ريغ حاكن زاوج هيفو

 2.ىلوم[خ/ب 07

 حاكن خسفيف « مالسإلا الإ زاج اهوكرت نإف «ءايلوأللو اهل قح اندنع ” ةءافكلاو

 «نيدلا يف ٌرظنلاو .لهجب (”رذعت نإ الإ .بدؤيو ةّدهلا دعب ملسأ ولو ءةمشلا رفاكلا

 6 مالسإلا الإ عيمجلا يف فلتخاو «لاملاو «لاحلاو ءردقلاو ءَبَسَّنلاَو ءةيرثلاو

 مظعتساف«لوَمو رع نوم قر اأ ضعبل مهضعب نوملشلا: ةنودملا يفو

 :ىلاعت هلوق لإ 4 یار کد ن قلع ات سالا اعات :ىلاعت هلوق التو تلک كلام كلذ

 يَِبيلل سورعلا جات 2400 )٠١/ روظنم نبال برعلا ناسل )١/ ٤۷۳١(« يزرطملل برعم ا

 نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ء(٤4 )١/ يراَبنَألا نبال سانلا تاملك يناعم يف رهازلا )۲۷/ 54٠

 )٤1١/۲(. ةّديِس

 [ى-لاعت فا ههر- يرام مالك اذه انه ىلإ هيف يمس ام ريغب راشتسملا رمأ زاوج هيف :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 . 1318-2115 /؟) ملعملا هباتك يف درو

 .(1557) ةفرع نبا دودح حرش .ةبراقملاو ةلثاملا يه :ةءافكلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق)ةخسن نم هتبثأامو « ةّدعلا (خ) ةخسن يف

 هللاو باوصلاو )١55١1( بجاحلا نبال تاهمألا عماج يف ءاج امل ةقفاوم يهو .رذعي (ق) ةخسن يف

 . (خ) ةخسن نم هتبثأ ام ملعأ

 هباتك يف درو اك «بجاحل ا نبا مالك نم انه ىلإ ءايلوأللو اه قح اندنع ةءافكلاو :يناَمِكاَقْلا لوق نم

 اهركذ دقو ءا لقي لو ءايلوألل قح ةءافكلاو :لاق بجاحلا نبا نأ الإ «(571/1) تاهمألا عماج

 ١٠١(. /4) .ءايلوألا قحو اهقح ةءافكلا :لاقف ةريخذلا هباتك يف فاَرَقْلا

 .(157/5) ىربكلا ةنودملا

 . (۱۳) ةيآلا «تارجحلا ةروس



 ( ها84ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Tee سن 7777777 جب

r 

 نبا لاقو .دبعلا الإ :ليقو «كلذك دبعلاو 4 تنال

 © .قسافلا حاكن خسف اهل ماق نو ةجوزلل

 .اوُكجوَرُيالو 27 ةّيرَدَقْلا * نم جوزتيال :كِلاَم لاقف داقتعالاب قسافلا امأو

 لاملاوءلاحلاوردقلا يف اه اوك ناك اذإ اهيلو ىبأو جوز ىلإ ْثَعَد نميف :مِساَقْلا نبا نعو

 © ناطلّسلا اهجّوَر

 «كلذ يف مهنيب فالح ال  ءكِلاَم باحصأ عمتجأ اذه ىلعو :” كلملادبع لاق

 .انبهذم اذه

 لاقف ؟حاكتلا لاطبإ يف رثؤت له ًةءافكلا دقف يف اوفلتخاو ©" :ةَريَبُم نبا لاق

 . (۱۳) ةيآلا «تارجحلا ةروس

 )١٤۹(. نوُحرَق نبال بهذملا جاييدلا.ه4 77 ةنس ينوت.فرطملاوب أ شب نب دَمحَأ نب نمحر لادبع قفز

 ليلجلا حنم يف شيلع دمحمو ( /۳) ليلجلا بهاوم يف باح ا -ًاضيأ- هنع كلذ لقن دقو (۳)

T/0 

 يذلا ردصملل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو « هردم الإ (خ) ةخسن يف هتدجو يذلا )6(

 نبا مالک باطلا لقن ال كلذكو . )۲١١( بجاحلا نبال تاهمألا عماج. ي ٍناَهكاَقْلا هنم لقن

 ليلجلا بهاوم .نوجوزيالو ةّيرَدَقْلا نم جوزي ال كلام :بجاحلا نبا لاقف :لاق [557ت]بجاحلا

 .(517/5) ةريخذلا يف فاَرَقْلا ًاضيأ- كلام لوق لقن دقو( /)

 ءاهقلخي مو ءدابعلا ىلع هللا اهردقي ل يصاسملا َّنأو ءدابعلا يلعافأ قلخي مل هللا نأ :لاق ْنَم :ةّيِرَدَقْلا (5)
 )١/ ١١۷١(. يئاكاللا هللا ةبه ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش .ةّيرَدَقْلا ءالؤهف

 .(157/5) ىربكلا ةنودملا (5)

 جابيدلا .ه۲٠۲ةنس تام «ناورم وبأ ءنوُشَجْلا ةَمَلَس بأ نب هللادبع نب زيزعلادبع نب كلملادبع (۷)

 مقر (55) فولخمل ةيكلالا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش ء(١٠ )٠١۳- ٤ نوْحْرَف نبال بهذملا

(). 

 درو اك «بجاحلا نبا باتك نم لوقنم انه ىلإ «ءايلوأللو اهل قح اندنع ةءافكلاو :ٍناَهكاَمْلا لوق نم (۸)

 ملو ءايلوألل قح ةءافكلاو :لاق بجاحلا نبا نأ الإ .(7511) هصن هبلاغو تاهمألا عماج هباتك يف

 .(516 )٤/ .ءايلوألا قحو اهقح ةءافكلا : لاقف ةريخذلا هباتك يف ٍفاَرَقْلا اهركذ دقو ءاه لقي

 يبهذلا دّمْحَأ نب دمحمل ءالبنلا مالعأ ريس . ه٠057 ةنس تام ءرفظملا وبأ «ةَريَبه نب دمحم نب ىيحي (۹)

 (85) مقر(455/50)



 (هال؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ج r O OOOO سس سس سما تتسع

 حاكتلا لطبي ال :كِلاَم لاقو .” ضارتعالا قح ءايلوألل بجوُي ةءافكلا دقف :ةَفيِنَحوبَأ

 نأ :ميدقلاو"” .اهّمدع حاكنلا لطب ال هنأ :اهنم ديدجلا نالوق يعفاسلا نعو .اهدقف

 0 .لطبي اهدقف

 لطبي ال ىرخألاو ءاهدقفب حاکنلا لطبي هلأ :امهرهظأ ناتیاور دما نعو

 .مهضارعإو ءايلوألا '”[ةثرولا] ةزاجإ ىلع فقيوءاهدقفب

 كلام لاقف ءاَماَضرب وفك "ريغب ءايلوألا صعب اهجّوز اذإ اوفلتخاو :لاق

 حاسكتلا لطيي ل ةءافكلا دقق :اهيف لوقت يلا ةياورلا يف دّتنأو «يفاَشلاو

Jملعأ هللاو 00 مهقح طقسي  :ةفينَح ۴ ةفيزح وبأ لاقو 2 ”٠ صضارتعالا ءايلوألاةيقبل“ ' ”و . 

 5 داول وأ كوم هنوكل امإ هل اهتهاركو :ق

 ٠١(. /ه) يِيخَرَّسْلل طوسبملا ۲٤۷(« /۲) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب ()

 يواصلل كلاسلا ةغلب 4(؟.54/7) ةفرع دمحمل يقوسدلا ةيشاح )١77/5(« ىربكلا ةنودملا

 .(۲۹/۷) ةمادق نبال ينغملا ( ٤ /7) شيلعل ليلحلا حنم ۲۷ 9)

 .اهدقف (ق) ةخسن يف

 حاكتلا لطيي هنأ امهنم ديدجلا نالوق يِجِفاَّشلا نعو :بوتكملا تدجو ِةَرْيَيُم نبا مالك ىلإ يعوجر دعب
 .(170 /؟) ءايلعلا ةمئألا فالتخا .لطبي ال ميدقلاو اهمدع

 ٠٠١(. /۸) يِواَكْرِوْلل فاصنإلا ٠١( /۳) ةمادق نبال يفاكلا ١"( - ۲۹ /۷) ةمادق نبال ينغملا

 .ءايلوألا ةزاجإ ىلع :بوتكملا تدجو ةَريَبُه نبا باتك ىلإ يعوجر دعبو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا
 .(1188 /۲) ةه نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخإ
 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ريغل (ق) ةخسن يف

 .(89/0) يلاَّرَعْلل طيسولا

 .( 79 /۷) ةمادق نبال ينغملا
 .(8*17 /۲) ةَرْيَبُم نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا .يناَمِكاَقلا هنم ذأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا(١٠)

 هنم ذخآ يذلا ردصملل قفاوملا ءباوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ضارعإلا (ق) ةخسن يف(١1١)

 ٠١١(. /؟) ةَريَبُم نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا يناِهِكاَمْلا

 يعلي قئاقحلا نييبت ء(۳۸ /۳) ميّت نبال قئارلا رحبلا «(۳۱۸ /۲) ناَساَكْلل عئانصلا عتادب 9

 ۲۹٩(. /۳) ماا نب لامکلل ريدقلا حتف حرش ( 1358/5

 ٠١١(. /؟) ةه نبال ءاملعلا ةمئألا فالتحا هباتك يف كلذ درو اك قريبه نبا مالك يهتتي انه ىلإ (۱۳)



 ( ها؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 0 .ءابلاو ءاتلا جتفب وه :«(ٌتطبتغاو»

 نيبيل “[ءابلاو ءاتلا حتفب :خيشلا لاق امنإو «"”« هب ) ةدايز خسنلا ضعب يفو :تلق]

 لشم ىنمتي نأ [ق /أ ]١١١/ / :ةغلّلا لهأ هلاق ام ىلع ةّطْبؤلا نإف «لوعفملل ًاينبم سيل هنأ

 ُةُطِبْغَأ لان |بُهّنْطَبَع :هنم لوقت .ٍدسَحب سیلو «هنع اهاوز دیری نأ ريغ نم طوبا لاح

 .سبتحاف هتسّبحو «عنتماف هتعنمأ“ :هلوقك وه َطَمْغاف طو اطْبَع

 :”٩ رعاشلا لاق

 e طبتم ِءاَيْحَألا يف ٌءْرَكا ايو

 .ًاطبتخم : يأ

 ريع يأ - ءابلا رسكب -:" ديوس وب هيندشنأ :يرزجلا لاق

 ةخسن نم هتبثأ امو )١148( مقر ١1١114( /۲) ملم حيحص يف ءاج اک .تطبتغاف (ق) ةخسن يف (۱)

 €116 / ۲) اضيأ ملْسَم حيحص يف ءاج امل قفاوم(خ)

 ىلع هح رش يف يِوَوّنلا هركذ كلذكو «(0۸ )٤/ ماكحألا ماكحإ يف اك« ديلا قيقد نبا مالك ىهتنا (۲)

 )48/1١(. مِلْسُم حيحص

 .خسنلا رثكأ يف هب هظفل عقت ملو :لاق مث مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف اك -لاعت لا حرس يِوَوَتلا كلذ ركذ ۰

)44/1۰ 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 هذه -لاعت هلا هحر- ناهِكاَقْلا هنم لقن يذلا حاحصلا يف هتدجو يذلا وهو . كلوقك (ق) ةخسن يف

 . (۸۹۳ )١/ اهصنب ترابعلا

 ناسل .يرذُعلا َةَلَبَج نب ٿْيَر وه :ليقوءّيِْذْعلا يبل نب ريِثَعِل وه ّيّرَب نبا لاقو :روظنم نبا لاق
 .491/11"0) يِدْيَبْرلل سورعلا جات «(۲۹۳ )٤/ روظنم نبال برعلا

 ةغلبلا .ه١١1 ةنس تام ءديعس وب ءيِعَمْضَألا يلهابلا رهظم نب عمصأ نب بيرق نب كلملادبع

 .(505) مقر (۱۳۷ - 175) يدابأ زوريفلل



 ي ي < ةاطلاباتك ردح (ه٤۷۲ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير

 : يآ اط ال ًاطْبَغ مهللا :مهلوق هنمو ءلاحلا نح وهو «ةَطبعلا مسالاو :لاق

 “.انلاَح نع طبع نأ نم كب ذوعنو ةَطْيِغلا كلأسن

 نسحو ريخ نه ةماسأ عم ُتْلِذ ام ىلع يريغ ينطبغ : يأ تطبتغاو : اهوقف

 .ملعأ هللاو. لاح

 )١( يناديملا دّمحأل لاثمألا عمجم )١/۷(.

 مالك صن اذه ءانه ىلإ هنع اهلاوز ديري نأ ريغ نم طوُبْحْلا لاح لثم ىنمتي نأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

 حاحصلا هباتك يف اک يروا )١/ ۸۹۳( .



 ےک ساباپ > ( هال؟4تز يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ^! لوألا ثيدحلا] ©

 6 4م 767ج ° ىف يه 5 هن روك ع 1 هبا ميم
 ينب يف '"”[وهو] - 7 لوح نب ِدْعَس تخ تناك اا » :" ٌةَيِمَّلْسَألا ةَعْيَبُس نع

A (WD for Goer Î, Ûای اما ه1 ئاَوْلا ےک “ 
 ملف «لماح يهو «عادولا ٍةَجَح يف اهْنَع قوتك 2 -اَوَدَب َدِهَش نم َناَكَو - يول نب ' ”رماع

o AS 
 ص ر رس

 يلع لعدم باطن لت ديان نو تع ا دَعَا ٹو أ بل
3 

 ِكّلَعَ ؟ةكمَجَتُم كار لَم: اه لاقف - * ” راذلا ِدْيَع دْيَع يِنَب نم لجو - ِكَكَْب نب لباتَسلا وُب

 اَعَلَك :ةَعيي رش تلاق 5 دعو ریا ةعئزأ لع رک یئ حياتي تأ ام او «عاكنلا جت

 )١( ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا .ءاصحإلا :ةغل ةدعلا )074/1.

 ٍمْيَجن نبال قئارلا رحبلا .هببس دوجو دنع «لجرلاو ةأرملا مزلي صبرت :اعرش ةدعلا )178/5(.

 سرادلا نم ةدايزلاو «نيتخسنلا نم ةطقاس .

 نبال ةباغلا دسأ «(۳۳۷۰) مقر (1804 /5) ربلادبع نبال باعيتسالا .ةيمّلْسَأْلا ثراحلا تنب ةَعيَبُس

 ريثألا )۷/٠١١( مقر )5954(.

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .عادولا ةجح يف يفوت ديعس وبأ «يِرِماَعْلا يِئَرَقْلا ةلوخ نب دْعَس
 )07* /9( مقر )۳۱٤۷(« ربلادبع نبال باعيتسالا )۲/ /281( .

 حيحص يف ءاجامل قفاوملا باوصلا (ق ) ةخسن نمي هتبثأ امو. يهو : ( خ) يف هتدجو يذلا

 مِلْسُمَو «(1577/4) يِراَخُمْلا )۲/ ١١١١(« نيحيحصلا يف ال (خ) ةخسن يف ءاج ام ىلع فقأ لو

 .امهريغ يفالو

 .05) يِدْئَمَقْلَقْلل برألا ةياهن .ةيناندعلا نم شيرق نم بلاغ نب يؤل نم نطب (5)
 «ةيراج نيع اهيف ترهظ مث رافغل ءام تناك«داحلإلاو ناهيإلا نيب ةلصافلا ةكرعملا اهيف تثدح :رْذَب (۷)

 يقرشلا لحاسلا ىلع رصمو ماشلا نِي ةمداقلا لفاوقلا قيرط ىلع تناكو «ةيرق نيعلا ىلع تنوكتف

 يداو لفسأب ةدلب مويلا يهو «جاجحلل ةطحم تراص رايدلا كلت يف مالسإلا رشتنا الو ءرمحألا رحبلل

 يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .لايكأ )7١١( كَم نعو ءاليك )١55( ةنيدملا نع دعبت ءارفصلا

(41). 

 . (”:3) يِْنَصَملَقْلل برآلا ةياهم .ةيناندعلا نم بالك نب يصف نم نطب (۸)



 ` (ه١٤۷۴ت) يناّمكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 تم أف ءٌتْيَسْمَأ ها تج ياي لع ٌتْعَمَج ءَكِلَذ يل لاق

 ادب َنِإ جي وڙتلاب ينَرَم او لع كنق نيج لح ا أف

 هنأ َرْيَغ ءاَهِمَد يف ثناك ْنإو «ْتَعَصَو َنيِح َحّوَرَتَت ْنأاسأب یر الَو ”:باَهش نب

0 

 . ةدحوملا حتفو نيسلا مضب : « ةَعْيَبُس »

 ٹک :« منت ٌبَّشْنَت ١ ىنعمو .مهيف هبسن : :يأ « يول نب رماع يتب يف » :هّلوقو

 6 .هنم ترهط : يأ « اًهساَقِن نم ْتَّلَعَت ) :ىنعمو

 . ةدحوملابو نيسلا حتفب « لبانسلا وبأو »

 «ورمع همساو«رفعج نزوب «ةلمهم نيع اهدعب ةدحوملاب ؛ككعبو»

 نون ءاحلا دعب :ليقو «ةددنتسملا ةدحوملاو ةلمهملا ءاح لاية ّبح :ليقو

 <” يِبْلَكْلا نبا هبسن اذكه رادلادبع نب قابسلا نب ثراحلا نب جاجحلا نبا

 ريبكلا يناربطلا مجعم يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو ۱٤۸٤(« )مقر ١1١57( /۲)ملسمو

 00/495)مقر(590/154)

 ثيدحلا (1553/4)ارْذَبَدهَق نم لضق (۸) باب يالا (517) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

(VY)(۸)باب ءقالّطلا (۸) باتك يف ِمِلْسُمو  هفورح يف ريسي فالتخا عم هلئمب كلذ ريغو  

 عم هلثمب )١585( ثيدحلا (1115/7) لف ا ع عضوي اَهِريَغَو ءاَهُجْوَر اهنع وَلا ودع ِءاَضِْلا

 . هفورح يف ريسي فالتخا

 عضوب اهريغو اهجوز اهنع ىفونملا ةدع ءاضقنا (۸) باب «قالطلا (۸) باتك يف مِلْسُم هجرخأ

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )۱٤۸٤( ثيدحلا (۱۱۲۲ /۲) لمحلا

 .(11717/7) مقر (140 /۷) رجح نبال ةباحصلا زييقت يف ةباصإلا .ةيِمّلْسَأْلا ثراح ا تنب ةَعْيَيس

 0١(. /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(۲۸ /۲) ضاّيِع ىضاقلل راونألا قراشم

 . (۲۹۳ /۳) ريثألا نبال رثألا بیرغ يف ةياهنلا «(87 /۲) ضایع ىضاقلل راونألا قراشم

 .(53/) يِمْلَكْلا نبال بسلا ةرهج



 (ها74ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 EEE بل TT annanca raala اتش طقه

 . اذه ريغ هبسن يف ليقو «ربلادبع ُنباو

 دنعو اندنع روهشملاو ءاهجوز اهنع ٌقوتملا لماحلا ةَّدع يف ٌسانلا فلتخا دقو

 دعب ةظحلب لب رشعو رهشأ ةعبرأ لبق تعضو نإو «لمحلا عضوب اهتدع ءاضقنا روهمجلا

 ىلاعت مّمعَف 4 هَل نص نأ نها لاما توون :ىلاعت هلوقل «هلسغ لبقو هتوم
 5 [خ /أ /۲۲۷1/ © سابع نباو يلع لاقو «قالط الو ةافو ةَّدِع نيب ُقّرفُي

 4 كنم نو اوا : ىلاعت هلوقل «« نيلجألا ىصقأ "اهيلع » : نوُنْحَس لوق وهو

 . ه7 ٠4 ةنس حيحصلا ىلع تام نا وبأ ءيِبلَكْلا بِئاّسلا نب دمحم نب ماشه :وه يِلَكْلا نباو

 .(۲) مقر -٠١۳( ۱۰۱ /۱۰) يبذل ءالبنلا مالعأ ريس

 .(۳۰۲۰) مقر ۱۹۸٤( /5) باعيتسالا هباتک يف كلذ ركذ

 .ه45717 ةنس ىفوتملا رمع وبأ «يرمنلا ربلادبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي وه :ربلادبع نباو
 .(37500/) مقر )١١5( فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش

 هنأل نم هلقن ٍناَمِكاَتْلاَنأكو يِوَوَئلِل تاغللاو ءابسألا بيذبت يف روكذم لبانسلا يبأ يف قبس ام

 رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )۸٠۲( مقر (2517 /۲) همالك صن نم ادج بيرق

 )01١١95. مقر (150/0)

 )٤(. ةيآلا «قالطلا ةروس

 يِقَمَِيْلل راثآلاو ننسلا ةفرعم «(00 5 /7) ةبيش يبأ نبا فنصم ١)797/1(: روصنم نب ديعس ننس

 ٠ .(۳۲۹ /۹) يناريَّطلل ريبكلا مجعملا (48/5)

 يأ نب يلع وهو. لوألا ثيدحلا «هريغو يذملا باب يف ناَهِكاَقْلا لبق نم هتجرت تقبس دقف : يلع امأ

 ريثألا نبال ةباغلا دسأ .ه ٤١ ةنس لعق « نسحل اوبأ ءىمشام ا ىمَرَقْلا بلطملا دبع نب بلاط

)1-1/8( ۰ 

 ننس ء(٩۹٤ /۳) يِذِمْيَتلا ننس ء(۱۳۲ /۱۰) ناّبح نبأ حيحص «(۱۱۲۲ /۲) مِلْسُم حيحص (5)

 .(۳۲۳) يمثيهلل نآمظلا دراوم ء(۲۹۹ /۲) يمراّدلا ننس ء(١۳۸ /۳) ىربكلا يِئاَستلا

 «مالسلادبع همساو هل بقل نوُنْحَسو «يخونتلا بيبح نب ديعس نب َنوُنْحَس ديعس نب مالسلادبع (0

 فولخمل ةيكزلا روتلا ةرجش )١10(« َنوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا .ه؟ ٤١ ةنس يفوتملا ءديعس وبأأ

 .(۸۰) مقر (59)
 ذخأ يذلا يرزاهلل ملعملا يف ءاج امل قفاوملا .باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهيلع (ق) ةخسن يف

 عيل



 (ها؟4تر يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 سستم متسلسل ت سس بج ا شا جلا سما

 ””ىرخألا ةيآلا لجأل عضولا بلط نم ٌَديالف تضقتا اذإف ةيآلا

 . ًاعيح نيتيآلا بجومب ذخأف «لماحلا حاكن حصي ال "”'هنألو

 ةروس 209:[ينعي 1 ( ًارخآ ٌتلزن '"”ىرصقلا ءاسنلا ةيآ (J :دوعسَم نبا لاقو

 [ق/ب/71١1/ةيآ ىلع يشقت - ةت اهنأ ىلإ راشأف «لمحلا عضوب ةءاربلا اهيفو «قالطلا

 © روهشملا بهذملل ٌحيِجْرَت اذهو«ةرقبلا

 ” .« نيلجألا ىصقأ » :هلوق نع عوجرلا ساّبَع نبا نع يوُر دقو :ع

 . (15/7)يناهِكاَْلا هنم

 .(7375) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 )٤(. ةيآلا «قالطلا ةروس (؟)

 يرِزاَلل ملعملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن يف هتبثأ امو« هنأو (خ) ةخسن يف هتدجو يذلا ةرفز

 .(175/7)يِناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا

 ظفللا وه يرصقلا نأ الإ.(1777/5) يزال ملعملا باتك ققحم كلذ نيب اكءىوصقلا ةخسن يفو عج

 نباو ء(۴۹۱ /7) ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو ١11417(« / 4 ) يراخبلا حيحص يف درو يذلا

 يتلا ةنسلا بتك يف ظفللا اذه ىلع فقأ ملف ىوصقلا امأو . مهريغو )١ / ٤ ٠١( هئنس يف ةجام

 ۲١۲( /5)ّنَيلا دبع نبال راكذتسالاو («( ٤ / 5 ) يناعمسلا ريسفت يف هتدجو انإو تور

 .بوصألا اهلعلو ىرقلا :ظفلب ةدرو تاياورلا رثكأ : نابملف نينسح روتكدلا لاق دقو .امهريغو

 امور وردو مكن هوي لاو (477) باب «ريسفتلا (18) باتك يف يِراَخُبْلاهجرخأ (5)

 «باتكلا سفن يف -ًاضيأ- هجرخأو :(5758) ثيدحلا (4//13419) [ 75 : ةرقبلا 14... نسبي

 .(4355) ثيدحلا 01834 /4) قالطلا ةروس رسفت (A باب

 ملعملا .يِناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ امو« دعب :(خ)و (ق)طوطخملا يف هتدجو يذلا (5)

 .(175/1) يرزاتل

 هركذ ام يهتتي انه ىلإ اهجوز اهنع ىقوتملا لماحلا ةدع يف ٌسانلا فلتخا دقو :يناَهِئاَمْلا لوق نم (۷)

 يطرق مهفملاه ٦۳ - ٤ /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ 2175 /۲) ملعملا هباتك يف يزال

.(A*/90 

 ضرب اهريغو اهجوز اهنع قولا ةدع ءاضقنا (۸) باب قالطلا (۸) باتك يف ِمِلْسُم هجرخأ (۸)



 (ها*4تر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يف ةّماع ةرقبلا ٌةبآف ههجو نم ةّصاخو هجو نم ةّماع |هنم ةدحاو لك ناتيآلا :ُتلُق

 وأ تناك اهنع قوَّتُم لماح لك يف ةّماع ىرخألاو ءالئاح وأ تناك ًالماح اهنع ىفوتُم لك
 الإ ةفلاسلا ةَّدِعلا يضقنت الف «طايتحالا نيعت نامومعلا ضراعت اذإو ءاهنع ىفوَتُم ريغ

 .رخآلا ىلع نيمومعلا دحأل "حيجرت ال ذإ نيلجألا ىصقأ وهو «نيقيب

 :هجوأ نم روهمجلا لوق حجرتي نكل "” ضراعتلا انملَس :ُتلُق

 .هلط دوُحْسَم نبا هلاق ام :لوألا

 .ةلأسملا نيع يف صن وهو ءاذه ةَعْيَبَس ثيدح :يناثلا

 (7.بولطملا وهو لمحلا نم محّرلا ةءاربب ملعلا وهو «ىنعملا روهظ :ثلاثلا

 حيرصت « يلم ٌتْعَضَو َنيِح ُتْلَلَح [ذق] آبو هللا لوسر يناتفأف » :اهوقو

 زاوج نأ ."داّمعو يِعَّحّنلاو يبعَشلا نع لقت دقو «عضولا سفنب ةّدعلا ءاضقناب

 :يأ «اًهِياَقِيْنِم ْتَّلَعَتََلَق) :هلوقب ًاقلعت سافنلا مد نم رهطلا ىلع فقوَتُم اهحاكن
= : 

 )۱٤۸٥(. ثيدحلا )۱۱۲۲ /۲) لمحلا

 ىسقتتملا )۲١/ ۴١( ربلادبع نبال ديهمتلا «(154 /0) ملعملا لاكإ هباتك يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ

 يجابلل )٤/۱۳۲( .

 ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ .امل ضراعملا ىلع هب ىوقي ءيشب مكحلا ىلع تارامألا ضعب نارتقا :حيجرتلا

 )٤۱۷(. يناعنصلل لمآلا

 جاحلا ريمألا نبال ريبحتلاو ريرقتلا.رخآلا ىغتقم مدع نيليلدلا نم لك ءاضتقا :وه ضراعتلا

 ۱۳١(. /۳) هاشداب ريمألل ريرحتلا ريسيت 2(” /۳)

 .(؟7١ /5) راكذتسالا هباتك يف -لاعن هلا رح ريلادبع نب رمع وبأ اهركذ ثالثلا هجوألا هذه

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . ۸۲٥ص ۲ج .يناثلا ثيدحلا ءديصلا باب ِناَهِكاَمْلا لبق نم هتمجرت يتأتس

 .(480 /۸) ينغملا يف ةمادق نبا امهنع كلذ لقن

 ةيضملا رهاوجلا .ه٠١١ ةنس تام ؛ليعامسإ وبأ «يفوكلا نايلس يبأ نب مِلْسُم نب دامك :وهف دا امأ

 )٥٦٥(. مقر (775) ءافولا يبأ نبال



 ْ (د۷۴4ت ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
HRA 1 11اے ت == اا اال ا ااا اا ااا  

 ناو« « يك ٌتْعَِمَو َنيِح ُتْلَلَح ْدَق نبي هللا لوسر يناَّاف » :اهوقب اذه درو «ترهط

 ةجح ا امنإو هيف ةجُح الو ءاطاَوس تقو نع رابخإ وه نإ « اًهِساَقِي نم ْتّلعَت اف » :هلوق
 ° .سافنلا ْنِم رهطلاب للَعُي لو «تعضو نيح تّلح اهنأ :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق يف

 ًادلو لصق لو « ٌتْعَضَو نيج ُتْلَلَح » : - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق رهاظو :ع

 ةاعارم ريغ نِم ناك فيك اهئربي كلذ نأ نم ةّقاكلل ةجح «هريغ وأ ءًاطقس وأ الماك

 نأ : يِعِفاَّشلا يلوق دحأل افالخ طقس هنأ ملعُي ام ةقلع"”و[أ] ةغضم لكب لب «هقلخ ماقإ

 © .لماك دلو عضوب الإ يضقنت ال اهتدع

 لمحلا وه بلاغلا نال - لاصفتسالا مدعب ّلالدتسالا ينعي -فيعض اذهو :ق

 امنإو ءرهاظ بلاغلا ىلع باوجلا لکو ءردان ” ةقلعلا وأ ةغضملا عضوو «قلختملا ماتلا

 مكحلا فلتخيو .ضعب ىلع تالاتحالا ضعب حجرتي ال ثيح ةدعاقلا هذه يّوَقُي
 1 ̂ .اهفالتخاب

 ىلإ دامو ؛يِمَحّنلاو يِبَّْشلا نع لث دقو ءعضولا سفنب ةّدعلا ءاضقناب حيرصت :يناَهِكاَمْلا لوق نم ١(

 يف ضاّيِع يضاقلاو )23١9/٠١(« مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك هيِوَوَتلا هركذ ام ةلمج وه انه
 .(۲۸۲ - ۲۸۱ /5) مهفملا يف يِْطْرَقْلاو (80 - 55 /0) ملعملا لامكإ

 يضاقلل ملعملا لامكإ يف ءاج امل قفوم ا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .الماح(خ) ةخسن يف (۲)

 )1١9/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع يِوّونلا حرش يف كلذكو :(50 /0) ضايع

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . و (خ) ةخسن يف (۳)

 ىلع يِوّوَّتْلا حرش «(59 /0) ململ ا لامكإ هباتك يف ءاج اك -لاعت لا ههر- ضايع يضاقلا مالك ىهتنا (5)

 )1١9/1١(. ملم حيحص

 حابصملا )1١15/1( يرهوجلل حاحصلا .غضمي ام رادقم اهنأل كلذي تيمس «محل ةعطق :ُةَفْضُا (5)

 .(577/7) يِموُيَملل رينملا

 .(157 /1) يرهزألل ةغللا بيذبج .ظيلغلا دماجلا مدلا :ٌةَقَلَعلا (5)

 5١(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ءاج [ى -لاعتهلل هجر- ديلا قيِقد نبا مالك ىهتنا (۷)



 (ها/؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 وهو «ىنعملا روهظ ءاملعلا دنع كلذ يف دمتعملا َنأكو -لاعت لا هحر- لاق ك وهو :ٌتلق

 .ملعأ هللاو. محّرلا ةءارب ىلع ٌمضاو ٌليِلد ركُذ ام ءيش عضو نأ

 يأت ىتح » : هلوقل « صبرتتل كلذ لاق اهنإ :ليق «لاق ام اه ٍلباَتّسلا بأ لوقو :ع

 ىلإ تلاهف «ًاريبك ًالجر ناكو ءضرغ اهيف هل ناك ذإ ءوه اهجوزتيف ابيع اوناك ذإ اهؤايلوأ
 قوَتُم لكل مومعلا ىلع ةيآلا لمك هنأ لمتحتو كلام ثيدح يف ءاج امك ««هريغ حاكن

 - اهئايلوأ نم بئاغلا لعلو «مدقت اک «لماح ريغ وأ تناك ًالماح هريغ اهلمح اک ءاهنع

 نكي م هل رضاح يلو اهل نكي ملول ذإ فلاحي الو هيأر ىلإ عجرُي نمي - لوألا ليزنتلا ىلع
 © .ملعأ هللاو. برقلا يف هراظتنا نم دب

AT TTLس  

 .مالكلا ميقتسي ىتح هللا ءاش نإ باوصلا وهو .يتأي (ق) ةخسن يف )١(

 «(۲۹۷۵۸) مقر (919/5) دما دنسم ء(۲۹۹) يعفاشلا دنسم «(۱۲۲۵) مقر (0۸۹ /۲) أطوملا (۲)

 )٤۲۹۷(« مقر (17 5 /۱۰) ناجح نبا حيحص ء(0۷۰۳) مقر (۳۸۹ /۳) يئاسنلل ىربكلا ننسلا

 مقر (55/5) يّقهيبلل راثآلاو ننسلا ةفرعم ((051/) مقر ۲١١( /۲۳) ريبكلا يناربطلا مجعم

 ل يبنلا لوق نم كلذ سيلو .(55545)

 .(74 )٥/ ملعملا لاکإ هباتك يف ءاج اك -لاعتهلادهر- ضاَیِع يضاقلا مالك ىهتنا 0



 : (ه٠؟4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار

 :ييناثلا ثيدهلا ©
 هر ۾ شوو u سكس سارع 7

 ْتَعَدَف  ةبيبَح مأل مي قوت » :تلاقءةَمَلَس ٌّمأ [ق / أ /۱۱۷1/ تنب بنيز نع
 وس و €

 :لوقي لي هللا لوسرٌتْعِمَس أل اذه ْعَنْصَأ اإ :تلاقو  اّهْيَعاَرِذ ْتَحَسَمَف  ٍةَرَفَصب
e 0 io 2 /ع >  erro or Tr ci To T(E 

 رهشآ َةَعَبْرَأ جور لعألإ ْثَآلَث قوق د نأ رخآلا مْؤّيلاو لاب نموت ٍةأَرْماِل لحت ال
60 f ar 

 ارشعو

 °" .ةبارقلا :«ٌميمحلا »

 و

 “ورمع نب هللادبع نب لاله نب دسألادبع نب هللادبع :همساو ةَمَّلَس بأ تنب بيز

 مالعإلا .هريغالو مهبملا يف ىمسم هفرعأ ال :هحرش يف ۷۲٤] ت]راطعلا نبا لاق :َنَّلْتا نبا لاق

 .(۳۸۹ /۸) ماكحألا ةدمع دئاوفب

 قراشم ٤۷١(« /۲) يِزْوَجلا نبال ثيدنحلا بيرغ .نارفعزلاب طلخي بيط وهو قولت ُةَرْفّصلا (۲)

 )778/١(. ضايع يضاقلل راونألا

 ٤٤ ۲١( /0) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج ل ققوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهيعارذب (ق) تخسن يف (۳)

 )٥/ 55 5١(. مِلْسُم حيحص يف ءاج امل قفاوم اهيعارذب ااو

 (007:0) ثيدحلا ٤٤ ۲١( /0)يراخبلا حيحص .؛ِتِّيَم ىلع د » :نيحيحصلا يف هيلع تفقو يذلا (5)

 نأ ٠١(: ١ 47 /5) اضيأ يراخبلا حيحص يف تدجوو (485١)مقر(1/*1177) مِلْسُم حيحصو «
 )١1534(. مقر( ۱۱۲۵ / ۲) ملسمو «(2075) مقر (ّقَْك د

 مضو ءاتلا حتفب :لاقُيو ءءاحلا رسكو ءاتلا مضب اهجوز ىلع ديت : هلوقو :ضايع يضاقلا لاق

 . ١ / ۱۸٤( ) راونألا قراشم.ءاحلا

 نصيبا وريو مكن ةي لاو (۸9 باب «قالطلا (۷۱) باتك يف يرانا هجرخأ

 باتك يف مِلْسُمو هريسي فالتخا عم (0*007) ثيدحلا ۲۰٤٤( /0) [٤۲۳:ۃرقبلا] ريح ولمس

 ثيدحلا مايا هلاک الإ كلذ ِرْيَغ يف هِيِرْمتَو اَول ةَدِع يف دادحإلا وجو (4) باب ِقاَلَّطلا (8)

 ّ . هفورحب )١583( مقر( 9)

 .(519/7 /۳) ةف نبال ثيدحلا بیرغ



 سبب حج (ها؟4تز يِناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير

 . .ةّيِموُرْخَلا ةّيِشَرَقلا موزخم نب

 اهمساناكو "ةش بلا ضرأب تدلو چ يبنلا جوز ما مأ اهّمأو

 ءعاضرلا ني يبنلا يخأ ةنبا يهو  مدقت امك «بنيز 5# يبنلا اهاّيسف ةّرَب
 “به يأ ةلوم ةو نإ يبنلا عم عضر ةَمْلَساِبأ نأل

 حيرجتلاو ليدعتلا ٤٦١(« /۸) دْعَس نبال ىربكلا تاقبطلا يف هتدجو اك .رمع (ق) ةخسن يف )١(

 بيذبت ء(۷٤۷۸) مقر ۱۸١( /56) يزملل لالا بيذب# ؛(117/15) مقر (1؟85 /۳) يجاّبلل

 مقر ٤۱۹( /۲) هيوجنم نبال مِلسَم حيحص لاجر «(۲۸۰۱) مقر 45٠( /۱۲) رجح نبال بيذهتلا

 مقر 85٠١( /۲) داشرإلاو ةيادهلا هباتك يف اك يذابالكلا مهنمو ورمع ركذ نم تدجوو ( ۷

 يف ٍناَهَبْضَألاو (11775) مقر (51/0 /۷) ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا هباتك يف رجح نباو (۱۳۳)

 .ملعأ هللاو )۳١١١(. مقر (5”7 )١/ ٤ باقلألاو ىنكلا يف بابلا حتف

 هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا ءباوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو ةَمَّلَس اهمأو (ق) ةخسن يف (؟)

 ٠ 01858 / اريل دبع نبال باعيتسالا يناهكافلا

 «برعلا عم ةميدق تالص مه لو ءابابأ سيدأ اهتمصاعو ءرحبلا اههنيب نَمَيلا برغ ةعفترم ةبضه (؟)
 نسحو أجلم هفنك يف اودجوف هيلإ اورجاه نيذلا لئاوألا نمسا عم ركشُيو ركذُي فقوم مهكلملو

 لك نِ اهفارطأ تملساف ديعب نمز نم مهدالب ىلإ فحز مالسإلا نأ ريغ ىراصن ةّسَبْلاَو ءراوج
 ةمصاحلا يف رثاكتي مالسإلا لاز الو «ةينارصنلاب ةدشب ةكسمتم ابابأ سيدأ لوح ةبضهلا تيقبو «هاجت

 .(41) يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم.اهسفن

 .لوألا ثيدحلا «عيبلا يف طورشلا باب «عويبلا باتك يف كلذو (4)

 دبع نبال باعيتسالا ةرجهلا نم ها" ةنس يفوت ةَمَلَس وبأ ؛لاله نب دسألادبع نب هللادبع (0)

 .(4 6 - ۹۳۹ / ۳)ا

 طمس «(۳) مقر «(۳۰۷ /۳) يزول ا نبال مظتنملا . هال ةنس تيفوت «بك يبأ ةالوم ةيمّلْسَألا ةبيوث (0

 )١/ ٠١(. يمصاعلل يلاوعلا موجنلا

 مقر (18089 ١18- 5 /4)ريلادبع نبال باعيتسالا يف روكذم انه ىلإ اهل ناَمِكاَمْلا ةمجرت ةيادب نم (۷)

 مقر(١ 44 /7)ريثألا نبال ةباغلا دسأ )٠١۸۹(« مقر ۹٤١( - 94 /۳) كلذكو.(۳۳۹1)

 .(۲۹۹ /۳) كلذكو :.(546؟)

 وبأو ةع وبأ هتينكو «يمشاملا يِشَرَقْلا مشاه نب بلطملادبع نب ىزعلادبع همساو «بقل :بَكت وبأو
= 



 ( ها” 4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 E mrt ااا اسد ااا

ALARA akama mekana 

 اثيدح ىراَحْبْلا امل ىَوَر ْعاَضَرلا نم هيخأ ةنباو ”ةئييبر یهو «-ًاضيأ- دقت اک

7T 1°رخآ مِلْسُمو فضا ”©. 
 0 r Ff )© «ro2 (f >1 ر
 » «نمح رلادبع نب ةَملَس وبأو ”«ريبزلا نبا ةّوُرعو« ” دمحم نب ماقا اهنع ىَّوَرو

 .یبعشلاو «( 7 هللادبع نب هللادْيَبَعو

 2 قراط ةرامإ يف تيفوت« ”يِئاَسَّنلاو « يذلا و واد وبأ اس ىور 0

 (۸۷۸۷) مقر «(151 /51/) هللا ةبه نبال قشمد ةنيدم خيرات.ةيناثلا ةنسلا يف كله« بتعم وبأو ةبيتع

 )١/ ٤(. يبذل ربغ نم ربخ يف ربعلا

 .سماخلا ثيدحلا «ةبانجلا باب «ةراهطلا باتك يف كلذو

 .ةّيِطَع نبا نع القت عبارلا ثيدحلا «حاكنلا باتك يف كلذو ييناَهِكاَقْلا لبق نم ةبيبرلا فيرعت قبس

 .(40 /9) يرابلا حتف يف رجح نبا كلذ ركذ

 .ه١ ١ ةنس وتملا دمحم وبأ «نامثع نب هللادبعءركب يبأ مساو «َقيَّدَّصلا ركب يبأ نب دمحم نب ماقا

 يزّوجلا نبال مظتنملا )۱٠١۸(« مقر (۲۹4 /1) ينطقرادلل مهدعب نمو نيعباتلا ءامسأ ركذ

 .(014) مقر (17/0

 ةيادبلا .روهشملا ىلع ه944 ةنس تام «هللادبع وبأ ءيِدَسَألا يِشَرَقْلا ماوعلا نب ريبزلا نب ةّوْرُع

 1١7(. /9) رێک نبال ةياهنلاو

 ةنس يفوت «ليعامسإ :ليقو هللادبع همسا :ليق «يرْهّزلا يِفَرُقْلا فْوَع نب نمحرلادبع نب ةَمَلَس وبأ
 ىربكلا تاقبطلا :(170) مقر (4؟8 /1) ينطقرادلل مهدعب نمو نيعباتلا ءاسأ ركذ .ه5

 )1١8(. مقر (۲۸۷ )٤/ يبعد ءالبنلا مالعأ ريس ١8(« /0) دعس نبال

 خيراتلا .حيحصلا ىلع ه44 ةنس تام «هللادبع وبأ يللا دوُعْسَم نب ةع نب هللادبع نب هللاديبع

 .0/5) مقر (۷۹/۱) يِبَمّذِلِل ظافحلا ةركذت ء(۱۲۳۹) مقر (۳۸۵ /0) يراسل ريبكلا

 «نئسلا بحاص ظفاحلا يِئاََّنلا ءنمحرلادبع وبأ «راتيد نب رحب نب ناس نب يلع نب بيعش نب دما
 )٤۷(. مقر )8١( بيرقتلا .ةنس نونامثو ناث هلو هال ٠ ةنس تام

 روهشملاو «ثيدحلا يف ةَعْرر وبأ هقثو «كلملادبعل ةنيدملا ريمأ «مهالوم يومألا يكملا ورمع نب قراط

 )٠١5"(. مقر (۲۸۱) بيرقتلا .م «ةئمو يناثلا دودح يف تام «ةثلاثلا نم «روجلا ءارمأ نم ناك هنأ



 < 00 ةساباب _ >> . (ها؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .رمع نبا ' ”اهدهشو“ ”ةنيدملا ىلع

 حضنف ةَمّلَس مأ تنب بنيز هيلإ ""تبثوف ٌروُهَط هل عضوفءاهمأب ل يبنلا لخد :لاقُي
 ناك دقلو ءاهب ناك ام لامجلا نمي اههجو يف ناك ةأرما ملعُي امف «ءام نم ةحضن اههجو يف

Od . . 
 © . هلق تزجع نيح اههجو يف فرعُي كلذ

 «ةلمجلا ىلع هيف فالح الو ءاهجوز اهنع ىفوتملا ىلع دادحإلا بوجو ىلع ليلد هيف

 . هقفلا بتك يف روهشم وه ام ىلع“ هليصفت يف فلتخا دق ناك نإو

 8 ع وع
 مضب -دحت ْتَّد جو ًاَيعابُر ديت ًةأرملا ٍتَّدَحَأ :لاقُي عنا وه :ةغللا يف « دادحإلا »و

9 

O) e ةداح :لاقُي الو” :لاق .ٌداَحو دن يهف -ًايثالث- [خ/ب /۲۲۷1/ اهرسكو ءاخلا. 

 ادع ام تاغبصملا سبلو« بيطلاو« هلك لاو ةنيزلا نم عانتمالا وهف :عرشلا يف امأو

 الإ سأرلا يف رمت اب طاشتمالاو ءءانحلاو لحكلاو ءامهوحنو قرزألاو دوسلا

 مقر )۳١/ ١186-185( يزملل لامكلا بيذبت باتك يف روكذم اهتمجرت يف ٍناَهِكاَقْلا هركذ ام ةماعو )١(

(YAY) 

 .(۲۲۱/۳) سراف نبال ةغللا سيياقم .رضح :يأ (۲)

 .(۲۷۹ /۲) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم .ةعرسب تضمن :يأ (۳)

 يف ربلادبع نباو«(47) يبنلا جاوزأ باتك نم بختتملا يف راكب نب ريبزلا اهيلإ راشأ ةصقلا هذه (4)

 رجح نبال ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا ١4(« 5 /۷) ريثألا نبال ةباغلا دسأ « )٤/ ١ ۱۸١(« باعيتسالا

 )٠١١/۲(. يليهسلل فنألا ضورلا (717/6 /۷)

 ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيقد نباو )٠١/ ١١(« مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوَوَتلا كلذ ركذ )٥(

0/<( 

 همحر يووَتلا تدجو يننإف «يورتلا وهو. باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . اولاق (ق) ةخسن يف ()

 ريرحتب )١١١/1١( ملسم حيحص ىلع يِوّوَّتْلا حرش . فورحلا هذه . ةّداح :لاقُي الو : لاق هلا

 )۲۸٥(. يِوَوَنلِل هيبنتلا ظافلأ

 :لاقي الو :يناَمِكاَقْلا لوق امأو (۳۹۷ /۱) يرهوجلل حاحصلا ء(١۲۸) يور هيبنتلا ظافلأ ريرحت (۷)

 .نيقباسلا نيباتكلا يف يِوَوّنلاو يِرَمْؤَْلا هيلع صن [ىكءيِعَمْصألا وهف ةداح



 (ها7تز يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ریپ جرم يريم جمر ترت مهمته مم همم ممم ممم مسمع ممم سس مم

MD 
 .ةرو

 لوخدم ريغو اهب لوخدم ةجوز لك هيف لخدَي مومع « جور لعل ١ :ي ةلوقو

 ° .ةيباتك وأ ةمِلْسُم [ةمأ] وأ ةّرح «ةريبك وأ تناك ةريغص اهب

 ثحلا:ةانعم يذلا ”باهلإلا باب نم وهف « رخآلا مْويلاو هللاب نموت  :ي هلوق امأو

 ^.4 ي مزمن وكوت هلأ لَو :لاعت هلوق يداو نم وهو «لاثتمالا ىلع

 ° .هدقت ايق اذه وحن مدقت دقو .ينبا تنك نإ ينعطأ :برعلا لوقتو

 ءاندنع روهشملا ريغ وهو «ةنمؤملاب دادحإلا صح نمل قلعتم هيف نوكي“ ال اذه ىلعف

 °. ييفاَشلا لاق وهشملا انلوقبو «نويفوكلاو 2 ةّقيَِح وبأ لاق هبو

 فاضأ يناَمِكاَمْلا نأ الإ ۳٤۷(« /1) نيقلتلا هباتك يف امك «يكلاّلا باهولادبع يضاقلا مالك صن اذه

 .امهوحنو قرزألاو دوسألا ادع ام : هيلع

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 0815 /119) ديهمتلا يف ريلادبع نباو )1١7/٠١(« مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوّوتلا كلذ ركذ

 يف ضايع يضاقلاو 1١(« /4) ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيقد نباو ء(٤۲۸ /5) مهفملا يف يِطْرُقْلاو

 .(50/ )١/ ملعملا لامكإ

 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .باهرإلا (ق) ةخسن يف

 . (۲۳) ةيآلا ةَّدِئأَخا ةروس

 باههإلا اذه دارملاو :لاق ةيآلا هذه ركذ نأ دعبف يناعملا حور هباتك يف يمولألا كلذ ركذ دقو

 )5//1١1(. .ققحم مهناهيإف الإو «جييهتلاو

 .عبارلا ثيدحلا «بايثلا نم مرحملا سبلي ام باب «جحلا باتك يف كلذو

 .الف (ق) ةخسن يف

 ةيادبلا حرش ةيادهلا ١١١(« /5) ميت نبال قئارلا رحبلا ء(۹٠۲ /۳) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 عمجم 101١(( /۲) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت :(7 5 /۳) يِيَلْيَّزلل قئاقحلا نييبت ء(۳۲ /۲) يناَئيِغْرَمل

 راكذتسالا :(077* /۳) نيدباع نبا ةيشاح ء(١١٠ /۲) ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رممألا

 ٩۲(. /۲) دْشُر نبال دهتجملا ةيادب :(779 /5) ربلادبع نبال



 ( ه7 ) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 س م م ع

 لاق.نهتداس َّنّهْنَع يوت اذإ دلو مأ الو ءةَمأ لع دادحإ ال هنأ اوعمجأو ع

 .ةريغصلا يف هفالخ ىلع ةفاك ءاملعلاو .ةريغص الو :ةّفيِئَحوبأ

 .اهيلع دادحإ ال [ق /ب /١١11/ ةدحاو ةقلطملا نأ فالخ الو

 2”ةَعيبَرو 2 ”يِِفاَّشلاو “كلام بهذمفءاثالث ةقلطملا ىلع دادحإلا يف فلتخاو

 ّقْوَق ِتِّيَم لع دم :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ءاهيلع دادحإ ال "رنا نباو ءاًطَعو

 ملسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوَوَّشلاوء(10١1 /5) مألا هباتك يف يِيِفاَّشلا كلذ ىلع صن (1)

 .(51/ /5) ملعملا لايكإ يف ضايع يضاقلا كلذ ركذو )١/ ١١(«

 ةمادق نبال ينغملا.هكلم يف اهديس نم تدلو يتلا يه دلولا مأ:[7 ١ ت] -لاعت هل ههر- ةمادق نبا لاق

111/1( 

 قئاقحلا نییبتء(۲۰۹ /۳) ِناَساَكْلل عئانصلا عئادب :(2177/4) مْيَجُت نبال قئارلا رحبلا

 عمجم :(077" /۳) نيدباع نبا ةيشاح ۲١۱(« /۲) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت «(7 /؟) يِعَبيَرلل

 يِجاّبلل ىقتنملا 2585 /4) يَِطْرُقْلل مهفملا ( 167 /۲) ةداز يشيشل رحبألا ىقتلم حرش يف ربمألا

 .(97 /۲) دّشُر نبال دهتجملا ةيادب (؟71 /5) ربلادبع نبال راكذتسالا )9/ ١45(«

 ينادلا رمثلا ((751/119 ربلادبع نبال ديهمتلا )١15/8/4(« كِلاَك ةنودملا يف كِلاَم كلذ ىلع صن

 نبال ةيهقفلا نييناوقلا ١ /۲) يِاَرّْتلل يناودلا هكاوفلا (41) يرهزألل ييناَوَربَقْلا ةلاسر حرش

 ليلخ رصتخم حرش «(49) يناَوَرْيَقْلا ةلاسر «(؟9) ربلادبع نبال يفاكلا «(۱۸) يِيلَكْلا يزج

 . (۲۳۲ /5)ريلادبع نبال راكذتسالا ء(١٤۱ /5)يشرخلل

 نبال ريدقلا حتف حرش )1١7/٠١(« يِجِفاَّشلا لوق ىلع هيف صن ِمِلْسُم حيحص ىلع يوَرَئلا حرش

 يور نيبلاطلا ةضور )١149/7(« ِيِاَرعْلل طيسولا )١ 27١(: يِزاَريَّشلل هيبنتلا «08087 /4) ماا

 )٤١۲(. يقشمدلا ينّيَّصْحلل رايخألا ةيافك )۸/ 5٠0

 .(7175 /5) ربلادبع نبال راكذتسالا «(۱۳۱ /۸) ةمادق نبال ينغملا (5)

 ةنس تام ءناثع وبأ ءيِمَِتلا خورف نمحرلادبع يبأ مساو نمحر لادبع يبأ نب ةَعيبَر :وهف عبير امأ
 يِزْوَْلا نبال ةوفصلا ةفص :(9) يِطوُيّسلل أطبملا فاعسإ ؛(٠0) يِذاَرَّشلل ءاهقفلا تاقبط .ه

 .(85) مقر 4 9)

 .(۲۳۲ /5) ريلادبع نبال راكذتسالا «(1*17 /۸) ةمادق نبال ينغملا



 )4ت ) يناهكاقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 يآ بهذ مو«هريغ ىلع هميرحت دعب تيملاب دادحإلا صخف«"” «[ جور ىلع الإ اَ
2 utم7  ¢ o7هر  ( ¢ u Mosهام  

 قوتملاك اثالث ةقلطملا نأ “دبع يأو ”مكحلاو « روت يبأو <“ نييفوكلاو «ةفينَح
 ر

 ١١١(. /۸) ةمادق نبال ينغملا (۳۲۷ /1) ردنا نبال عانقإلا (۱)

 .ها١٠ وأ عست ةنس تام ءرْكَبوَبَأ «يروُباَسْيَنلا رنا نب ميهاربإ نب دمحم :وهف رذنَلا نبا امأ

 - 1١7 /۳) ىربكلا ةيعِفاَّشلا تاقبط )٤٤(« مقر (۹۸) ةبهش يضاق نبال ةيِِفاَّشلا تاقبط

 .(118) مقر ۳

 هتبثأ امو «ةنسلا بتك يف اهيلع فقأ مل ةرابعلا هذهو« تيم ىلع الإ: طوطخملا يف هتدجو يذلا

 يف يراخبلا اهجرخأ ثيدح نم ةعطق اهتبثأ يتلا ةيوارلا هذهو . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا

 يف ملسُموء(١۱۲۲) ثيدحلا )١/ 57١( اهجوز ريغ ىلع ةأرملا دح )۳١( باب « زئانجلا (9)باتك

 ةثالث ىلع الإ كلذ ريغ يف هميرحتو ةافولا ةدع يف دادحإلا بوجو (4)باب. قالطلا (8) باتك

 1 .(1 4450 ثيدحلا (117/0)

 .ه ٣٠١ وأ عسق ةنس تام ءرْكَب وُب ءيِروُباَسيَتلا ذَا نب ميهاربإ نب دمحم :وهف رنا نبا امأ

 1١7/90 -1١7( ىربكلا ةيِِفاَّشلا تاقبط ((4 4) مقر (۹۸) ةبهش يضاق نبال ةيِِفاَّشلا تاقبط

 .(۱۱۸) مقر

 ةيادبلا حرش ةيادملا 2177 /4) مّيَجُث نبال قئارلا رحبلا ۲٠۹(« /۳) ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 حرش )١0١/1(« يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت ء(٤١ /۳) يِمّلْيَّزلل قئاقحلا نييبت «(۳۲ /۲) يناَئيِغْرَملل

 حرش يف رمألا عمجم (97 5 )١/ ةعامجو ماظنلل ةيدنحلا ىواتفلا ء(١١ /5) ماا نبال ريدقلا حتف

 .(191؟ /7) ةداز يخيشل رحبلا ىقتلم

 .(۳۲۱ /۱۷) ريلادبع نبال راكذتسالا

 ۲۳۳/١(. ريلادبع نبال راكذتسالا «(۱۳۱ /۸) ةمادق نبال ينغملا

 .(۲۳۳ /5) ربلادبع نبال راكذتسالا

 يبخل ظافحلا ةركذت .ه١١١ ةنس تام ءرمعوبأ ءيِدْنِكْلا ةَ نب محلا :وه مگحلاو

 .(۸۳) مقر (۲۰۸ ٩/ ) يیهذلل ءالبنلا مالعأ ريس «(۱۰۲) مقر (۱۱۷ /۱)

 .(۲۳۳/) راكذتسالا يف ربلادبع نباو ء(۱۳۱ /۸) ينغملا يف ةمادق نبا هنع كلذ لقن (۷)



 (ه1؟4ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير

 ° دادحإلا بوجو يف اهنع

 .اهنع ىفوتملاو] ةقلطملا نع ةلمج دادحإلا لاطبإ ىلإ بهذف هدحو نسحلا لشو : ع

 ظفحل ءًاطايتحا ([ةقلطملا نود اهنع ىفوتملاب دادحإلا صتخا امنإو :ءاملعلا لاق

 ءيحلا فالخب هتجوز نع رجزي الو «هبسن نع يماحت ال ذإ هل ةاماحمو «تيملا بسن

 متأب هل ًاراهظتسا «ةقلطملا ةَّدِع ىلع اهنع ىفوتملا ةّدِع دمأ ةدايز يف ةمكحلا يهو :اولاق

 كلذو ؛نينجلا ةكرحب ناك نإ لمحلا نقيت هيف رهظي يذلا دمألا وهو ءاهحضوأو ©0ةءاربلا

 . رم اک ,رهشأ ةعبرأ ىلع ةدايزلا يف

 .حورلا“ ”خفنت اهيف نأل ءرهشألا ةعبرأ ىلإ ةرشعلا تمض :فلسلا صعب لاق

 ملو «نامزلا دّمَأ نم لمحلا ةفرعم هيف يوتسي اهب ةافولا ةَّدِع تّصّتخا اذهو :اولاق

 بدو هل ةاماُحو «تيملل ظفح كلذ لك ءقالطلا يف اك «ءاسنلا ةنامأ ىلإ كلذ لكوُي

 © هع

 «نهنم عضارملا ايس ال «تاجوزلا راغصب ليلعتلا اذه ضرتعي نأ ضرتعملو :تلق

 .لمحلاو ءطولا ّدح غلب ” ْنَم ىتأتي ام نهيف ىتأتي ال ذإ .

 يِوَوَّنلا حرش :(77/0) يناَِكاَقْلا لبق نم تافاضإلا ضعب لاخدا عم ضاَيِع يضاقلا مالك ىهتنا )١(

 )٤/ ۲۸٤(. يِبْطْرُقْلل مهفملا )1١7/11( ملم حيحص ىلع

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا,باوصلا (ق)ةخسن نم هتبثأ امو. تاءاربلا (خ) ةخسن يف (۳)

 ٦۷(. /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا

 . عضوملا اذه ىلع فقأ ل (4)

 .(4//31) ملعملا لاكإ ضاَيِع يضاقلا باتك يف درو اك وهو .خفني (ق) ةخسن يف (5)

 لاقو :يِناَهِكاَقْلا لوق امأو«(38- ۷ /) ملعملا لامكإ. -لاعت لا هجر- ضايع يضاقلا مالك ىهتنا (5)

 مالكلا ركذو «حلاصلا فلسلا نم ةيلاعلا وبأ لاق :لاقف هيلع صن ضايع يضاقلا نإف فلسلا ضعب

 .خلا.فلسلا ضعب لاقو: هلوقب يناَِكاَفْلا هيلإ راشأ يذلا قباسلا

 .نميف (ق) ةخسن يف (۷)



 (ها74تز يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ةدحاو ةضيح لب ةدع الوءدآلؤألا تاهّمأو يراًركلا يف دادحإ تأي لو

 ءاقلطم هست نع بذلا ىلإ جاتحم تيملاو «نهيف كلذ يتأت عم ءاربتسا ةقيقحلا يف يه لب

 اذه ضعبل سسحت :عَّنأكو ءدآلؤألا تاهّمأو يِراَرّسلا ني نهريغو تاجوزلا يف ينعأ
 .ةّيوقلاب يدنع تسيل ةلواحم هنع باوجلا لواحف «لاكشإلا

 يف ًاًداش لمحلاو ءطولا َّدَحح علي ل نمو «تاجوزلا نم راغصلا تناك الو :لاقف

 °. ةهبشلل ءاقتاو ءةعيرذلل ةيامح ؛ةطوحلا [هذه] نهتمعو مكحلا نهلمش «تاجوزلا

 .قفوملا هللاو هانمدق ام لمأتيلف ىرت اک اذهو

 (ه51 /1) يرهوجلل حاحصلا .عامجلاو كولن اذوب اهعأرَب يتلا ٌةَمَألا - ملابس :ةيرسلا (1)

 . )١١5( حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا

 .(58 - )٥/ ٩۷ ملعملا لايكإ هباتك يف درو ایک -لاعن هلا هجر ضایع يضاقلا مالك ىهتنا ()



 ( ه/4١ت) يِناّمكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 َلَع الإ ثل یوق يم لع ءار ا دی ال :لاق و هلا لوسر نأ : "” :ةيِطَع مآ نع

 الو «َلِحَتْكَتالو ءبْضَع بز الإ ءاغوُبْصَماَْوَت سبل الَو رع رْهْشأ عبرا ور
 «.٠ ٍراَفظَأ وأ طف ْنِم ةن ْتَرُهَط اذإ الإ ءًابیط شم

 © ةاوسو ضايب اهيف نَمَيْلا نم ٌبايث :(ٌبْضَعلا »
 ا :فيرعتلا

 «تحت ةانثملا ناكسإو «ةلمهملا نيسلا حتفو نونلا مضب - ةبيَّسُن اهمسا :ةّيِطَع مأ

 ^ .ةيراَصْنَألا بك ٌتنب - ثينأت ءاهو ةد وما اهدعبو

 ةّدس ىلع "ا قفتا ءاثيدح نوعبرأ و هللا لوسر نعام يور
 ت T7 °1 1 و .

 نيريس نب دمحم ءاهنع ىَوَر رخأ ملّسملو .دحاو ثيدح يراخبللو
 ف

 .سماخلا ثيدحلا «نيديعلا باب «ةالصلا باتك يف -ًاضيأ- اهم ناَهِكاَمْلا فيرعت قبس )١(

 ميش ةياور نم تبن وهامو (441/6) ياك ةاورل قاوم يهو .رافظأو (ق) ةخسن يف )2

IY) 

 فرخ 67 /ه) ٍبْضَمْلا باث هالا سبلت )٤۷( باب «قالطلا )7١( باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 يف دادحإلا بوجو (9) باب «قالطلا (8) باتك يف مِلْسُّمو « هنم ةبيرق ظافلأب «(02078) ثيدحلا

 . ةفورحب (478) ثيدحلا ١١717( /۲) مايأ ةثالث الإ كلذ ريغ يف هميرحتو ٍةاَكَوْلا ةع

 نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا 35+ /5) ريدقلا حتف حرش هباتك يف ماا نب لامكلا اهصنب اهركذ (4)

 .(5 40 /۳) ريثألا

 نیم نب ىيحي تعمس :ريهز نب دَمْحَأ لاق ءِبْحَك تنب ةبيسن :ليقو «ثراحلا تنب ةبيسن :رمع وبأ لاق )٥(

 .بْعَك تنب ةبيسن ةيِراَصُنألا ةّيِطَع مأ :نالوقي لبنح نب دّحأو

 .(51419/) مقر )٤/ ۱۹٤۷( باعيتسالا .ةرامع مآ بْعك تنب ةبيسن نأل ءرظن اذه يف :رمع وبأ لاق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا وهو (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .قفتا (خ) ةخسن يف )0

 ٦۲۷(. /۲) يِوَوتلِل تاغللاو ءاسألا بيذه هباتك يف درو امك ءيوَوَنلا كلذ ىلع صن (۷)

(A)یری ال ناك «ردقلا ريبك دباع ت تبث ةقث «يِرْضَبْلا ةرمع يبأ نب ب ركب وُب ءيِراَصُنَألا نيريس نب دمحم  



 << ساباپ رح (ه٤۷۲ت ر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 0 ةعامجلا اهل ىور “7 .ةصفَح هتخأو

 :حرشلا*

 هلك كلام هنم هزاجأ يذلاو ””ءبُضَعلا ًالإ ءاقلطم تاغبصملا ميرحت ثيدحلا ٌرهاظ

 دقو«ةنيزلا بنجت دارملا ناك اًت كلذ [ق /أ /81١١/ىلع ثيدحلا لَم هناك ”«ظيلغلا

 ُهَمَّرَحَو ا قلطم يعفاًشلا ههركو ””ًاقلطم يِرْمزلا هزاجأو «ةنيز هنم قيقرلا نوكي
 ملم حرش يف ح هلقن ايف ,مهدنع حصألا ىلع ًاقلطم هباحصأ

 وهف ثيدحلا حص اذإ :لوقي يِجِفاَّنلا َّنأ عم «ثيدحلل ةحيرص ةمداصُم هذهو

 حيرصلا صنلاب حابم وه ام ميرحت ىلإ مهاعد يذلا ام يرعش تيلفءاذه وحن وأ يبهذم

 .(04541 مقر )٤۸۳( بيرقتلا .ع ه ۱۱۰ ةنس تام «ةثلاثلا نم «ىنعملاب ةياورلا

 )۷٤٥( بيرقتلا .عوةثمو تقام «ةثلاثلا نم ءةقث هةيرضَبْلا ةيراَصُنألا ليده مأ «نيريس تنب ةصْقَح

 .(85171) مقر

 :YA) ۰) مقر ( ۳۱۹ - ۳۱١ /۳۵) يزملل لایکلا بيذبت

 ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ ء(١٠/۱۸) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يِوَوَتلا كلذ ركذ

(57/5). 

 ؛(577 /5) ىربكلا ةنودملا يف هيلع صن كلذكو 20194 /۲) أطوملا هباتك يف كلام كلذ ىلع صن

 )٤/ 1٤١(« يِجاَبْلل ىقتنملا ء(١۷ /ه) ضايِع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(۲۸۹ /5) يطْرَقْلل مهفملا

 .(181 /۳) يِْطْرَقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 ىلع هحرش يف يوللا كلذ ركذ «(۲۸۹ /4) يِطْرُقْلل مهفملا ء(١۷ /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 .(141 /۳) يطْرَفْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا )118/٠١( مِلْسُم حيحص

 ۷٤(. /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإء(۲۳۲ /۵) مألا هباتك يف يِعِفاَّشلا كلذ ىلع صن

 )118/1١(. ٍمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوَوّنلا كلذ ركذ

 يف يناورشلاو 2417 /1) هتيشاح يف يمريجبلاو ء(١/١۳) عومجملا يف يوّرَلا هنع كلذ لقن

 جهنخلا حرش ىلع هتيشاح يف لمجلاو ؛(147 /؟) باهولا حتف يف يِراَّصنَأْلاو 284 /1) هتيشاح

 ء(٤/۷۳٤) باهولا حتف يف يِراَصضنَألاو 07١ /7) ىربكلا ةيهقفلا ىواتفلا يف يمتيطلاو (9)

 )١/ 0١(. جاتحملا ةيابن يف يلمرلاو «(57 /4) هتيشاح يف يويلقلاو



 ےک سابا _ح (د١۷۲ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .اعطق هحابأ ام ةمرك ولو ؟كلذ عم كلذل هك يِِفاَّشلا ةهارك هجو امو ؟حيحصلا
 ٤ Daro 4 ۳) ۲ 2 4 . عا
 ههركو ةَوَرع لوق وهو «"”يعفاشلاو كلام« داوسلا يف صمخرأ دقو

 8 8 م (°) 8
 .اذه نم ءيش مدقت دقو « يرهزلا

 ءًاقيقر وأ ناك ًاظيلغ ءٌداحلا هسبلت الف ةنيز ناك غبص لك نأ ىلإ يِعِفاَّشلا بهذو ع

 ٌنهجاوزأل ءاسنلا هب نيزتي ناولألا نم ناك ام لك : لاق '”باهولادبع ىضاقلل هوحنو

 © كالا ةن عنمتف

 نّيزَتُي يذلا ضايبلا ديج نم [خ / ١/۲۲۸1 /””انخ ويش يرخأتم ضعب عنمو: لاق

 “.داوسلا نم عيفرلا كلذكو «لمجتتيو هب

 ©" .لاحتكالا عنم ىلع ليلد « لحتْحَت الو :  - مالسلاوةالصلاهيلع- هلوقو

 )١( .داوسلا يف يِِفاَّشلاو كلام صخرأ دقو (ق) ةخسن يف .

 يجابلل ىقتنملا 2544 /۲) أطوملا هباتك يف كلام كلذ ىلع صن (؟) )5//١51(.

 ٍمِلْسُم حيحص ىلع يِوَّوَّتلا حرش «(۲۳۲ /0) يعفاشلل مألا ) )1١18/1١يِزاَريَّصلل بذهملا

 )؟/١16١(« رجح نبال يرابلا حتف )9/ 441(.

 ىربكلا ةنودلا )٤١١/١(« مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّنلا حرش ٠١/ 2118يِطْرُقْلل مهفملا

2) 

 ءاج امك ءالؤه نع ضايع يضاقلا هلقن ام صن انه ىلإ ءداوسلا يف صعخرأ دقو : ييناَهِكاَقْلا لوق نم
 ملعملا لايكإ هباتك يف ) 0/ ۷٤(. /

 رونلا ةرجش .كلذ ريغ ليقو ه417 ةنس يفوت دمحم وبأ ءيِداَدْعَبْلا رصن نب ىلع نب باهولادبع

 فولخمل ةيكزلا )١٠١1( مقر )135(.

 باهولادبع يضاقلل ةنوعملا )1/ ٠۳۴(.

 ضايبلا سبلب سأب ال هنإ :ليق دقو :يناكلا هباتك يف لاق ثيح ربلادبع نب رمع وبأ وه ملعأ هللاو
 .هريغالو اضايب هب نيزتت ءيش اه زوجي ال هنأ :باوصلاو نكدألا داوسلاو )۲۹۵(.

 يطرق مهفملا 07 5 /5) ملعملا لابكإ هباتك يف ضايع يضاقلا هركذ ام ىهتني انه ىلإ )٤/ ۲۸۹(.

 )٠١(ذكر مم حيحص ىلع هحرش يف يووتلاو 57: /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديعلا قيقد نبا كلذ



 (ه1*ةت)ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
Ra RR EMMANم م سس يس  nnn 

 هحسقو اليل لحتكت ةرورضل الإ هنم عنملا اندنع روهشملاو «كلذ يف فلتخا دقو

 . ةرورضلل الو "داسلاو "اراه

 ِهيِحَسْماَو لْيّللاب هيِلَعَجا» :أطوملا يف وهو ةّمَكَس مأ ثيدح يف ءاج ام روهشملا ههجوو
 ©0.«ِراَّتلا

 . ۲۹٤( /5) دوبعملا نوع هباتك يف اى يدابأ ميظعلاو )۱۰/ ۱۱٤

 بجاحلا نبال تاهمألا عماج ء(١٠ /11/) ّربْلا دبع نبال ديهمتلا ء(١١٤ /5) ىربكلا ةنودملا

 ريدردللريبكلا حرشلا ء(۸۷٤)يرهزألل ينادلا رمثلا ١55(« /4) قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا )۳۲٠(«

 يأل بلاطلا ةيافك ء(١۹١٠ /۲)يوَّدَعْلا ةيشاح 27١« /؟) يِواَرْفَتلل يناودلا هكاوفلا «(574/؟)

 .(۳۱۷ /5) شيلعل ليلجلا حنم.(91١ ليلخ رصتخ (154/7) يكياكا نسحلا

 . قباسلا يف ءاهقفلا دنع ةفورعملا ظافلألا نم نوكت دقو «ىنعم ىلع اهل فقأ م

 5٠١( /؟) دادحإلا يف ءاج ام (0*7) باي:ءقالطلا (4) باتك ءأطوملا يف كلام هجرخأ ثيدحلا اذه

 1 .(1؟07) ثيدحلا

 .(4 4٠ /۷) ىربكلا ننسلا .لوصوم دانسإب يوُر دقو «عطقنم :[4548تايِتَهيَبْلا لاق

 .(37 /5) يقلل راثآلاو ننسلا ةفرعم .ًالوصوم يوُر دقو «عطقنم اذه :دَمحَأ لاق

 نع فمر ينربخأ بهو نبا انث «حلاص نب دما انثدح :هلل دٌواَد وبأ لاق :لوصوملا ثيدحلا دنس

 اجور نأ ءاَهّمُأ نع ديس تن ميكح ّمأ ينتربخأ » :لوقي هكاَحّضلا نب ريا تعمس :لاق هيبأ

 .ثيدحلا ..يِكَتْشَت ْتَناَكَو قوت

 .:دتسلا لاجرب فيرعتلا

 ببسب يِئاَستلا هيف ملكت ءةرشاعلا نم «ظفاح ةقث «ي ملا نب ءرفعج وبأ ءيرصملا حلاص نب دَمْحَأ-

 حلاص نب دّمْأ يف ملكت اهنإ هنأب ناّبح نبا مزجو «هبيذكت نيِعَم نبا نع لقُتو «ةليلق هل ماهوأ

 .د خ «ةنس نوعبسو ناث هلو ه1 44 ةنس تام ءيِربَطلا نبا ىنع هنأ يِئاَسَنلا نظف «يمومشلا

 )٤۸(. مقر (60) بيرقتلا

 ءةجحب هيف ملكتي ادحأ تيأر ام ةقث :لاقوءيِراَخُسْلا هل جرح يالا هنم لان تبث ةقث :يبهذلا لاق

 .(۳۰) قثوم وهو هيف ملكت نم ركذ .فيعض مالكب نیم نبا هيف ملكتو

 .(184) مقر (۷۲ /1) يِْوَلا نبال نيكورتملاو ءافعضلا .فيعض :يِنْطُفَراَدلا لاقو



 (ها/؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .(5 )1١/ 51١ لادتعالا نازيم .هيف همالكب هسفن يِئاَسّتلا ىذآ مالعالا دحأ تبثلا ظفاحلا : :يبهذلا لاق

 ةقث :رجح نبا لاق .۱۳۸ص ١ج يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :بُهو نب هللادبع-

 .07595) مقر (۳۲۸) بيرقتلا .دباع ظفاح

 .هباتك نم ةداجو هيبأ نع هتياورو ءقودص يندملا هروسملا وب أ ألا نب هلادبع نب ريَكُي نب ةمرغس

 تام «ةعباسلا نم ءاليلق هيبأ نم عمس :[774ت1ينيدملا نبا لاقو .امهريغو ءَنيِعَم نباو دَّمحَأ هلاق

 .(5975) مقر (575) بيرقتلا .س د م خب هه69١ ةنس

 ةقث ءرصم ليزن يندملا هفسوي وبأ وأ «هللادبع وبأ «موزخ ينب ىلوم «ّجّشَأْلا نب هللادبع نب رْيَكُي :هوبأ-
 .(15) مقر (۱۲۸) بيرقتلا .ع ءاهدعب ليقو ه١١١ ةنس تام «ةسناخلا نم

 بيرقتلا .س د «ةسداسلا نِي لو بقم «يندملا ءيِدَسألا يِفَرَقْلا للادبع نب كاَحَّضلا نب ةريُِما -

 .(1851) مقر( )

 ء(۱۳۳٦) مقر (۳۷۷ /۲۸) لامكلا بيذسبت يف يزملا هنع كلذ لقن تاقتثلا يف ناب نبا هركذ

 )٤۷٤(« مقر (؟7" 8 /۱۰) بيذهتلا بيذهت يف رجح نباو «( 597” /7) لادتعالا نازيم يف يبهذلاو

 .(5905) مقر (۳۹۵ /۷) نازيملا ناسل يفو

 .(410/75) مقر( 057) بيرقتلا .س د «ةعباسلا نو ءاطاح فرعي ال دْيسُأ تنب ميكح مأ-

 ۲۷١(. /۲) نتسلا رصتخم يف يِرْذْنُلا هلاق اك «ةلوهجمف اهمأ امأ

 :ثيدحلا جيرخت

 (۲۹۲ /؟ )ابتدع يف ةدتعملا هبنتجت (يف(٤ )باب «قالطلا(/)باتك يف دواَد وبأ هجرخأ

 ىلإ رطضت ةدتعملا (۷) باب ءددعلا (28) باتكءىربكلا ننسلا يف يِقَهْبَبْلاو ء(١١۲ 0)ثيدحلا

 (4) باب .ددعلا (7)باتكءىرغصلا نئسلا يف كلذكو«(61715١) ثيدحلا( 5 ٤١ /۷) لحكلا

 نئسلا يف يِئاَسَّنلاو .حلاص نب دنا قيرط نو امهالك «(۲۸۳۰) ثيدحلا (4074/5) دادحإلا .
 ثيدحلا (947/7”7) ردسلاب طشتمت نأ ةداحلل ةصخرلا (57) باب «قالطلا (5 )٤ باتك.ىربكلا

 نع یگ نب طر نع بشد نب قرط نم ومی ءحْرّسلا نب ورمع نب مَ قيرط نم «0)
 ...اًهيَأ نع دْيَسأ ُتْنب ميكح م ينتربخأ :لوقي كاَحَّضلا نب ٌةَريِخُّما تعمس:لاقءهيبأ

 :مكحلا

 يف ملعلا لهأ مالك لقنو ءليصحتلا عماج يف يئالعلا كلذ نيب اك ءاهيف ملكت هيبأ نع ةمرخ ةياور
 ثيدسملا مولع ةفرعم يف مِكاَخلاَو 236 /4)ريبكلا خيراتلا يف يِراَخُبْلاو ء(۲٤۷) مقر (؟1/6) كلذ

 = ےہ



 | (دا14ت) يِناكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Baa سيس تص شادن ھا م ی مم سما

 نب نايلسو« ”هللادبع نب ملاس - اهنيع ىلع تفاخ اذإ - ٌداجلل لحكلا زاجأ دقو ع

 هيف ناك نإو «هریغ ”[يف] لاقو «"”بيط هيف نكي مل اذإ :رصتخملا يف كلام هلاقو « راسي

 .هريغ وأ دمثا بيط

 يِعَحَّنلاو «نويفوكلا لاقو هريغو هوسألاو :رذتُلا نبا لاق

 )١( /؟) ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا نايب يف ناطقلا نباو ۳۷٤ - ۷١(.

 يف :يأ لوبقم هنأ هيف رجح نبا مالك قبس دقو ءةلاهج هيف كاَحّضلا نب ةن -ًاضيأ- هدانسإ يفو

 مقر (577/7).تاقثلا هباتك يف هركذ دقف ءَناّبِح نبا ىوس هقثو دحأ ىلع فقأ لو «تاعباتلا

 .(0 ١544

 .اهاح فرعُيال هنأ ءاهيف رجح نبا لوق مدقت دقو «ةلوهجمدْيَسُأ تنب ميكح مأ -ًاضيأ- هيفو

 . 004 /؟) ننسلا رصتخ .ةلوهجم اهمأ :يرِذْنُملا لاق اهمأ اذكو

 نيحيحصلا يف اهب َّلِعَأَو هقوف نمو ةَريعُلا لاح ةلاهجب «يِرِدنْتاو ءقحلادبع ُهَّلَعَأَو ءرجح نبا لاق

 اي :تلاقف كي هللا لوسر َلإةأَرما ْتَءاَج » :لوقت ةَمَلَس مأ تعمس :لوقت ةَمَلَس مأ تنب بنيز نع

 .« ائ وأ ٍنيَكَرَم ال لاق ؟اًهُّلْسَكدلأ اع تَكَتْشا دقو ءور اهنع یر يتب نإ هلا لور
 .(۲۳۹ /۲) ريبحلا صيخلتلا

 .(007) ثيدحلا (۲۳۰) دواَد يبأ ننس فيعض .فيعض :ينابلألا لاق

 ريبكلا خيراتلا . ه5١٠ ةنس تام «رمع وبأ هيِوَدَعْلا ِئَرَقْلا باًط ا نب رمع نب هللادبع نب ملاس

 1 .(۲۱۵۵) مقر )٤/ 1١5( يراسل

 يِزْوَجْلا نبال مظتنملا .ه١1/ ةنس يفوت «ِبوُيَأ وبأ «ثراح ا تنب ةنوميم ىلوم راَسَي نب نايلس

 )٤/ ١158(. يجابلل ىقتنملا (091) مقر ( 0/1١

 اهنع كلام أطوم يف هيلع صوصنم وهف راسي نب نايلسو «هللادبع نب ماس نع ييناَِكاَمْلا هلقن امو

(099/5). 

 . )1٤١/6(. يجابلل ىقتنملا, ٥۹۹( /۲) كلا أطوملا

 .(19/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 ١۲۷(. /۱) رنا نبال عانقإلا



 ( هات ) يناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .اراهن هحسمتو اليل لجتکتو :”يِِفاَّشلاو "”ءاطغو

 سأب الو ؛هريغ وأ دمنا ٌداحلا هب لحتكت الف ةنيز هيف لحُك لکو : يِعِفاَّشلا لاق

 ءرارطضالا دنع الإ احق الإ نيعلا ديزي ال لب ةنيزب سيل ذإ يسرافلاك «ةرورضلا دنع هريغب
 .مدقت امك

 وأ داوس هيف ناك «نكي مل وأ بيط هيف ناك :كِلاَم نع ٌةوحن © يِحاَبْلا ىكح دقو

 ^ كلذ ىلإ ترطضا نإ :لاق "” ةرضخ

 احلا ىلع بيطلا ميرحت هيف ءهرخآ ىلإ « اًبيِط سَ الو » :-مالسلاوةالصلاهيلع- هلوقو
 - ةمجعم ا لاذلابو «ٌةتكاس ةدحوملا اهدعب «نونلا مضب - يهو : ِةّديُّلا نم ىنثتسا ام الإ

 روخبلا هرهاظو «ةعطقلا:ىنعمب هنأل ءاهلا هيف لخدأو *ريسيلا "”[ءيشلاو] ةعطقلا

 .اهب
 بهذيل اهلْسُع رخآ ءاملا يف هيقّلُيو طفلا قحست نأ: هانعم :يِدواَّدلا لاقو

 )١( يِرَكَبْلا ريسفت (117/4) ةمادق نبال ينخملا )515/1(.

 نايبلا ةياغ ء(١١٤ /۲) ينيبرشلل عانقإلا ء(٤٤ /5) نيبلاطلا ةناعإ ةيشاح )١/ ۲١١(« يعفاشلل مألا (؟)

 حرش ء(١۳۳) يواجلل نيزلا ةياهن ١85(: /۲) يِراَصّنَألا ايركزل باهولا حتف «(۲۷) يراصنألل

 )٠١١/۷(. يلمرلل جاتحملا ةياهن (559 /5) يِراَصْنَألا ايركزل جهنملا

 .(۲۲۳ /۱) ینا رصتخم و «(۲۳۱ /۵) يعفاشلل مألا باتك يف كلذ درو اک (۳)

 .( ۱٤١-٠٤١ /5) يجاّبلل ىقتنملا (4)

 ٠٤١(. /5) ىقتنملا يف كلذكو.(19 /0) . ةرفص وأ :ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ يف هتدجو يذلا (۵)

 .(59 )٥/ ملعملا لايكإ هباتك ين درو امك ءهصن هبلاغو ضايع يضاقلا مالك ىهتنا انه ىلإ ()

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۷)

 برعلا ناسل «(5 /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ١(« /۲) ضاّيِع ىضاقلل راونألا قراشم (۸)

 .(017 /0#) روظنم نبال

 مهفملا . لضفلا يأ يضاقلا ىلإ يبّطْرَملا هازع انه ىلإ ءاهلا هيف لخدأو ريسيلا ءيشلا : يناَهِكاَقْلا لوق (9)

 .(۷ ٤ /0) ضاع يضاقلل ملعملا لاكإ «(۲۸۹ /4) يطرق



 (ها؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
LLL a Îشالا  mkمابا لااا  SEE 

 °. ملعأ هللاو .رهظأ لوألاو ع

 .ءاّطلا لدب ءاتلابو «فاقلا لدب فاكلاب :لاقّيو «فاقلا مضب :( طفلا »و

 نم رهطلا دنع كلذ يفامل صخر ””روخبلا نم ناعون :طسقلاو ٌرافظألاو

 (©.ملعأ هللاو.ةحئارلا هيرك ةلازإو «لحملا بيطتل ضيحلا [ق /ب

 س ج6

 ترهطت اذإ اهسفن ةأرملا كلد (7” )باب «ضيحلا (5) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق )١(

 )۳١۸(. ثيدحلا )١١9/1( مدلا رثأ عبتتف ةكسمم ةصرف ذخأتو ؟لستخت فيكو ضيحم ا نم

 يف كسم نم ةصرف ضيحلا نم.ةلستغملا لامعتسا بابحتسا (۳) باب «ضيحلا (۳) باتك يف مشو

 .(۴۳۲) مقر 15١( /۱) مدلا عضوم

 هركذ اك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ قحست نأ هانعم : يِدّواَّدلا لاقو :يناّهكاَقْلا لوق نم (۳)

 . ٤۹۲( /4) رَجَح نبال يرابلا حتف «(۲۸۹ /6) يِطْرَقْلل مهفملا « 075 /0) ملعملا لايكإ هباتك يف

 )0777/١. ضايع يضاقلل راونألا قراشم «( ۷۸ /۲) روظنم نبال برعلا ناسل

 نبال ريدقلا حتف حرش ء(۲۸۹/6) يطرق مهفملا 277 /4) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 . 00/47 ماا



 ( ها4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :غبارلا ثيدحلا © 1

 گا يبا نإ : :تلاقف 5 هللا لو ن ر ىلإ "ارم تاج :  :ْتَلاَق ملم ما ْنَع

 اإ :لاق مث آلا : ُلوُعَي كلذ لک اَنَداَث وأ نرم -ال اکا لوسر لاقف اھا ءاھْیَع

 ِلْؤَحْلا سَر ىلع ِةَرْعبلاِب ير ةيلهاج ا يف َنُكاَدْحِإ تاك دَقَو هٌرْذَعَو ره ٌةعَبْرَأ يه

 تناك :ٌبنيز تلاقف « [لو حلا سَر ىلع ِةَرْعَبْلاِب يِمْرَت امو ءَبَئْيَرِل تلقف :ٌدْيَمُح لاق]

 «هنم ًائيَشَألَو آبيِط سَ ءان رم ْثَسَِلواَسفِح ْتَلَحد اجور اهن قو اذهل
 ه قل هي دب و روس هك ب ۴ 7 عه كم

 يّ ضقت الفن وپ ضتفتف ربط وأ واش وأ راح - اد ىتؤت مث تس اہہ رک یتح

 © « وربع ؤا بيط نِي ْتءاَّش ام دغ ب ْعِجاَري هٿ ءا يمرتف يف ٌةَرْعَب اشف ر م تامل

 © رغما تيبلا :«شْفحلا »

 لاوكشب نبال ةمهبملا ءمسألا ضماوغ .يِوّدَعْلا ميعن نب هللادبع تنب ةكتاع : يه ةأرملا هذه )0(

(Tot For /۱) 

 5٠١(. /8) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .اهمسا ىلع نآلا ىلإ فقأ ملف تنبلا امأ :نّقَلُما نبا لاق

 يف ءاج امل قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو ءاهيلع فقأ مل هذه .اهنيع لحكتفأ (ق) ةخسن يف (؟)
 ٤١ ۲١(. /0) يِراَتُبْلا حيحص

 . ١١١١( /5) ملسمو 5١(( 57 / 4 ) يراخبلا نيحيحصلا نم هتجردأ طقس (۳)

 يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (خ) ةخسن نم هعبثأ امو .يتؤي (ق) ةخسن يف (5)

 .هيلع فقأ مل (ق)ةخسن يف درو ام امأو (1174/7) ملششو ۰ ۲£ /ە)

 ارفع رهف عبر اجور اهتم لل دين (44) باب قالا (۷۱) باتك يف يِراَخُْلا هجرخأ 2(

 فالتخا عم هلثمبءثيدحلا رخآ ىلإ همس أ ُتِْمَسَو بنیز لوق نم (0075) ثيدحلا ۰ :؟/0)

 يف هِميِرحتَو ِقاَقَوْلاَةَدِع يف دادحإلا ٍبوُجُو (4) باب ءقالّطلا (۸) باتك يف مِلْسّمو «هفورح يف ريسي
f 227 

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب ٤ 1١7( الحدیث)١٤۸۸ - ۱٤۸۹(. /۲ )مايا لات الإ كلذ ربع

 ضايع يضاقلل راونألا قراشم «015(2) يدزألل مِلْسُمو يِراَخَّبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت 000

 ةَّديسم نبال مظعألا طيحملاو مكحملا «1//2407) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ۷0 ۲٠۸(«

 «(۷۸۹ )١/ يرهوجلل حاحصلا )١/ ۲١١(« يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا « ١31/0

 ينايجلا كلام نبال مالكلا ثيلثتب مالعإلا لاكإ :(37 58) يرهزألل يِعِفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

(0164/1). 



 (ها7ةتر يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 ر

 27 اهدسج هب كلدت :« ضّتْفكو»

 :حرشلا +

5 5 e Down 8 
 .اهمالك يتفملا عاسو «ةأرملا ءاتفتسا زاوج نم مدقت ام هيف

 يه ةأرملا نأ لع بصنلابو «ةيكتشملا نيعلا نأ ىلع عفّرلاب اَهَتْيَع»و

 © . « اًَهاَنْيَع »: تاياورلا ضعب يف عقو دق ناك نإو اذه حجٌرَو«ةيكتشملا

 .قلح فرح هنيع تناك نإو ءًامومضم ءاج ام وهو «ءاحلا مضب :« اَهُلُخْكَتَمأ »و

 لاح معي هقالطإو ءامل لحكلا ميرحت يضتقي «ال ١ - مالسلار ةالصلا هياع- هلوقو

 © .اهريغو ةرورضلا

 ةالصلا هيلع- هيف لاق يذلا ” فلاسلا ثيدحلاو اذه نيب عمجلا هجو ام :َتلق نإف

 :ناهجو هيف ُثلق ؟ 4 ٍراَهَّتلاب هبِحَسْماَو ليلا ِهِلَعْجا 2: -مالسلاو

 أطوم )٠١/ ١١٠١(« مِلْسُم حيحص ىلع يِووَنلا حرش ء(١١١ /۲) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم (1)

 .(770 /3) ريلادبع نبال راكذتسالا ء(۳ /۲۱) يِنْيَمْلل يراقلا ةدمع «(017/4 /۲) كلام

 . 177 ص ١ج. يناثلا ثيدحلا «قالطلا باتك يف كلذو (؟)

 . (۲۷۲ /۲) بصنلاب « اهئيع » طبض ثيح ءيِرِذْنُملل دٌواَد بأ ننس رصتخ يف درو امك (*)

 هباتك يف درو امك «-لاعتللا ههر- ديلا يق نبا مالك اذه انه ىلإ عفرلاب اهنيعو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (5)
 .(5/'77) ماكحألا ماكحإ

 ٍمِلْسُمو ياحب ظفل قبس دقف « اهانيع ١ :تاياورلا ضعب يف عقو دق ناك نإو :ناَهِكاَفْلا لوق امأو

 مقر(١151١-١٠/1140) هحيحص يف ناّبِح نبا هيلع صن دقف «اهانيع»: ظفللا اذه امأو

 (۲۲۳) هدنسم يف يسلايطلا دٌواَد يبأو «(4547) مقر ١54( /۳) هدنسم يف ةَناَّوَع يبأو (44)

 .(15951)مقر

 ٤۸۸( /4) يرابلا حتف . مِلْسُم يف ةياورلا هذهو « اهانيع » :تاياورلا ضعب يف عقوو :رجح نبا لاق

 .ملعأ هللاو . ِمِلْسُم حيحص خسن نم ةخسن يف ةدوجوم نوكت دقف مِلْسُم حيحص يف اهيلع فقأ لو

 ٦۳(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيقد نبا كلذ ركذ (5)

 5١95. ص ١ج . بابلا اذه نم ثلاثلا ثيدحلا يف كلذو يفز



 (ه114ت يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهنألا ضاير
 ا رج ب ا م م م سس

 هكرتل بدنلا ىلع نكل باجينإلا ىلع سيل هيلإ رطضا نل ليللاب هنع ىهنلا َّنأ :امهدحأ

 ” .ع هلاق . هلعفل ةهاركلاو

 © .اهنيع ىلع ٌفوخملا ققحتي مل هنأب ةَمَلَس مأ ثيدح يف“”لوّوُم هنأ :يناثلاو

 دق :هانعم ؛ثيدحلا رخآ ىلإ « رْذَعَو ره ٌةعَبْرَأ يه اَّنإ) - ماللار ةالصلا بلع- هلوقو

 الف َهَنَس ناك نأ دعب ارشعو رهشأ ةعبرأ هلعج نأب «دادتعالا كَ هللا ففخ

 .هيف لحكلا عنم نمظعتست الوءكلذ ^ ةكتست

 کى طوق يف فالخ الوهقافولا لِ يف لوخلا خس هيو: ءاملعلا لاق

 :لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب اهُيمَر امأو

 هذهب تمر اى ءاهنم اهاصفناو ءاهرهظ فلخ َةَّدِعْلا يمر ىلإ ةراشإلا هانعم :ليقف

 ۰ .اهنم تلصفناو «ةرعبلا

 ءاهبايث رشل اهسْبلو ءشْفْلا اهوخد ني هتلعف كلذ َّنأ ىلإ ةراشإ ونه لب :ليقو

 امو ؛جوزلا قح ىلإ ةبسنلاب نيه ٌديِغَص هَهَّنَس اهدادتعاو ءابنزخو ءاهتاذوذلم نع اهعاطقناو

 ̂ .ةرعبلاب يمرلا ” نوبي امك «هتاعارم نم اهيلع بجي

 )١( ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ يف كلذو )19/0(.

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . لؤم (ق) ةخسن يف (۲)

 ملعملا هباتك يف يِرِزاَملا كلذكو «(54 ٤/ ) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديلا قيِقد نبا كلذ ركذ (۳)

 1 5١(« /۲) يطويسلل كلاوحلا زيونت )١١5/٠١(: مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَتلا حرش ۷ 9)

 .(4 ٠٠ /) ينييرشلل جاتحملا ينغم ؛(" 4٠ /) ماا نبال ريدقلا حتف حرش

 ۷١(. /۲) راثآلا يناعم حرش يف يِواَحَّطلا هركذ ىنعملا اذه

 ش .نيرثكتست (ق) ةخسن يف
 .(59 /9) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا كلذ ىلع صن

 هنم ذمخأ يذلا ردصملا يف ءاجج مل قفاوملا «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نوهت (خ) ةخسن يف

 .(559/5) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ يناَمِكاَقْلا

 قيِقَد نبا هركذ ام اذه ءانه ىلإ اهرهظ فلخ ةدعلا يمر ىلإ ةراشإلا هانعم :ليقف : ناَهِكاَقْلا لوق نم
 تبطل



 (اه۷ ٤٣ت ) يناّبكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةالصلا هلع“ هلوق ىرت الأ «جوزلا قح ةاعارم ىلإ سناب قيلأللا وه يناثلا اذهو :تلق
 . ٌتيدحلا "”« ..ٍدحأل دجسي نأ ًادحأ ٌثرمأ ول » : -مالسلاو ماع

 يضاقلاو ء(۱۳۸ - ۱١۷ /۲) يزال ملعملا «(۲۲۹ /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديِعْلا

 يف يطويسلاو ء(١١١ )٠١/ ِمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوونلاو ء(١۷ /5) ملعملا لامكإ يف ضايع

 . (5 ١ /۲) كلاوحلا ريونت

 «ورمع نب دمحم انربخأ ءَلْيَمش نب رْفَّنلا انثدح ءنالْيَع نب دومح انثدح :لاق هللا يِذِعَّدلا هجرخأ

 0 0 .هركذفال# يبلا نع ةَرْيَرُه يأ نع ىَمْلَس يآ نع

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام ةرشاعلا ني ؛ةقث «دادغب ليزن ءيِزَوْرملا هدَمْحَأ وبأ «مهالوم «يِوَدَعْلا نآلْيَغ نب دومحم-

 .(5915) مقر (0۲۲) بيرقتلا .ق س ت م خ «كلذ دعب :ليقو ه4

 ةعساتلا رابك نم «تبث ةقث ورم ليزن ءيرصَّبْلا ءيوحنلا ءنَسَْحلا وّبَأ «ينزاملا لْيَمش نب رْضّتلا-

 .6/150) مقر(077)بيرقتلا .عءنونايثو ناتتثا هلو ه؟٠ 4 ةنس تام

 ةنس تام ةسداسلا ن «ماهوأ هل قودص «يندم ا يِتيَللا صاّقَو نب ةَمّقْلَع نب ورمع نب دمحم-

 .(118/4) مقر (519) بيرقتلا .ع «حيحصلا ىلع ه6

 (119) مقر (۳۳۴ /۹) رجح نبال بيذهتلا بيذب# .ةقث ةرم :لاقو «سأب هب سيل :يِئاَسّتلا لاق

 )/1١51(. مقر (۳۷۷ /۷) تاقثلا . ىطخي :لاقو تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذو

 .(۳۰۷) مقر (159) قثوم وهو هيف ملكت نم ركذ .قودص :يبهذلا لاق

 .(۳۰ /۸) متاح يآ نبال ليدعتلاو حرجلا .خيش وهو« هئيدح بتكي ثيدحلا حلاص :متاح وبأ لاقو

 .(1795) مقر ۲۲٤( /5) ءافعضلا يف لماكلا .هب سأب ال هنأ وجرأو:يِدَع نبا لاقو

 )١51( لاجرلا لاوحأ . هثيدح ىهتشيو« ثيدحلا يوقب سيل :[؟05ت]يناجزوملا لاق

 نبا هنع لاق. ١54 ص ١ج يناثلا ثيدحلا ةدعلا باب يف هتحرت تقبس :نمحر لادبع نب ةَمَّلَس وبأ-

 )81١545(. مقر (150) بيرقتلا .رثكم ةقث :رجح

 :ةٌريَرْه وبأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 (870 /؟) ةأرملا ىلع جوزلا قح يف ءاج ام )٠١( باب «حاكنلا )٠١( باتك يف يملا هجرخأ

 .هوحنب )١١59( ثيدحلا



 ْ (ها؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ريغص ثيب - ةمجعملا نيشلابو «ءافلا ناكسإو «ةلمهملا ءاحلا رسكب - :«ٌشفحلا»و

 . كْمَسلا بيرق ريقح

 ءاههلزغ ةأرملا هيف عمجت ءصوُخلا نم ِةْمقلا لثم شْفحلا :ليقو . صحا وه :ليقو
 [ق /أ /۱۱۹1/. عهلاق. اهبابسأو

 ثلاثلا امأ ءاخ /ب 1۲۲۸1/ يناثلا هيليو «ثيدحلا ىنعمب قيلأ لوألا ريسفتلاو

 .ملعأ هللاو .اًدج ثيدحلا ىنعم نع دصيف

 60 .ةمجعملا داضلاو ءافلاب وه: ) ضف 0 :اًهوقو

 :مكحلا

 نع ءورمع نب دمحم ثيدح نم ؛هجولا اذه. نم بيرغ نسح ثيدح ةَريَرُم يبأ ثيدح :يِذِمْرَملا لاق
 . ٤٦٥( /۳) يِذِمْرَتلا ننس .ةَريَرُه يبأ نع :ةَمَّلَس يآ

 ١(. 5 /۷) ليلغلا ءاورإ .لاق اى وهو :ينابلألا خيشلا لاق

 )4۲١(. ثيدحلا (* 40 /۱) يِذِمْرَلا ننس حيحص .حيحص نسح: -ًاضيأ- لاقو

 (91517) ثيدحلا )۲٠۸/٥( هلثمب ريبكلا مجعملا يف # ذاعم ثيدح :اهنم دهاوش ثيدحللو

 .هلثمب (0960 )١/ ةجام نبا دنع هلق ةشئاع ثيدح كلذكو

 ظافلأ بيرغ يف رهازلا 1٤(« /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن اذه )١(

 يفام بيرغ ريسفت )5١8/1(« ضايع يضاقلل راونألا قراشم )۳٤۹(« يرهزألل يِيِفاَّشلا

 :(1//509) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا «(010) يدزألل مِلْسُمو يرانا نيحيحصلا
 بيذهت ء(۲۸۷ /5) روظنم نبال برعلا ناسل ء(۳١۱ /۳) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا

 . 1١7( /5) يرهزألل ةغللا

 .0794 /۳) ىربكلا يِئاَسَّتلا ننس .كِلاَم لوق وهو (؟)

 .جزألا ةئيه ىلع ةبشخب هيلع فقسي يذلا تيبلا :ٌصّخلا ليقو .بصق وأ ءرجش نم تيب :صخ او
 .(449 /5) يديهارفلل نيعلا

 ١٠١(. 0 ِيناَفْرَّزلا حرش «(۷۱ /5) ضایع يضاقلل ملعملا لاكإ

 .(141/ /4) .ةمجعملا داضلاو ءافلاب ةحيحصلا ةياورلا نأ مهفملا هباتك يف لا يِْطْرَفْلا ركذ



 (ه1؟4ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 تناك دَعَا نأ اوركذف ؟ضاضتفإلا ىنعم نع نييزاجحلا تلأس“” :ةّبّيتُق نبا لاق

 :يأ «ضتفت مث ءرظنم حبقأب لوحلا دعب جرخت مث ءارفُّظ ملقت الو ام سمت الو «لستغت ال

 ضتفت ام شيعي داكي الف «هذبنتو هب اهلي حسمت مث ءرئاطب ةَّدِعلا نم هيلع يه ام رسكت

 .هب فوز

 ° .ةرشنلاك اهدلج هب حسمت :كِلاَم لاقو

 مره لع وأ هيلع امديب حسم :بغيو نیا لقو

 . بذعلا ءاملاب لسستغت :يأ ضتفت مث هب حسمت :هانعم ليقو

 .ةضفلاك ريصت ىتح «خسولا ةلازإو «ءاقنإلل بذعلا ءاملاب لاستغالا :اضتفإلاو

 .اهضايبو اهئاقنب ًاهيبشت ةضفلا نم ذوخأم «ىقنتتو فظنتت :شّمحَألا لاق
 ̂ .هيلع تناك ام قرافت ضتفت :ليقو

aفاقلاب - "' ` « ٌصِبَقَتَف » يِعِفاَّشْلا هاور : لاق ”يِرَمْزَألا َّنأ "يور ركذو : » 

 يف ةاعولا ةيغب .حيحصلا ىلع ه١۲۷ ةنس تام دمحم وبأ «يرَروَْيِدلا ةف نب مِلْسُم نب هللادبع

 ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو )٤٤٤(« مقر (55 - ٦۳ /۲) يِطوُيَّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 .(۳۲۸) مقر ٤۳( - 47 /۳) ناگ نبال نامزلا

 . ٤۹۷( /۲) ةف نبال ثيدحلا بیرغ

 .(0۹۷ /۲)ًاطوملا يف كِلاَم كلذ ىلع صن

 امك ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةرشنلاك اهدلج هب حسمت :كِلاَم لاقو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 ماكحإ )٠١/ ٠٠١(« ِمِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّتلا حرش 4077 /0) ملعملا لاكإ هباتك يف درو

 يِئْيَعْلل يراقلا ةدمع .(589 /4) رجح نبال يرابلا حتف .(54 /4) ديِعْلا قيقَد نبال ماكحألا

 .(117/4) يِطوُيّسلل مِلْسُم ىلع جابيدلا ۰ /0) ناَقْرَّزلا حرش ( ۷

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب .ه ٤٠١ ةنس تام دْيَبُع وبأ ءيِوَرْما نم رلادبع نب دمحم نب دَمْحَأ

 )۷۲١(. مقر 0979/1 /1) يِطوُيَّسلل ةاحنلاو

 .077/11) يرهزألل ةغللا بيذب# ء(۸٤۳) يرهزألل يِعفاَّشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

 .اهنع هللا يضر بنيز مالك نم يهو ء(١۲۳ /5) يعفاشلل مألا )7٠٠(« يِجِفاَّشلا دنسم



 ( ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Lenina سب ب ب سس ساس جس

 .عباصألا فارطأب ذخألا :وهو''”ٍصْيقْلا نم ذوخأم 2” - ةلمهملا داصلاو «ةدحوملاو قطز 5 :  AU كلا. قدا «٠ oC نك (0)_م 1

 .ملعأ هللاو . بيرغ وهو :تلق

 س N تم سيروم ل

 فاقلاب ضتفتف فرحلا اذه هللاا يِِفاَّشلا ىور :بوتكملا تدجو يور باتك ىلإ يعوجر دعبو 0(

 قايسل قفاوم طوطخملا نم هتبثأ امو.(4517/5١) ثيدحلاو نآرقلا يف نيبيرغلا .داضلاو ءاتلاو

 . مالكلا

 . مالكلا قايسل قفاوم (خ)ةخسن نم هتبثأ امو.ضبقلا (ق) ةخسن يف (؟)

 ملعملا لامكإ يف ضايع يضاقلا هنع هلقن دقو «(1128/1) ملعملا هباتك يف يرزاَلا ماّمإلا مالك اذه (۳)

 ملْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا بيرغ ريسفت «(27515/7) يروم ا نبال ثيدحلا بيرغ )5/١/(«

 ١(. /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )١/ ۲۹١(« يرشغزلل قتافلا ؛.(2654) يديمحلا يدزألل



 (د١٤٠۷ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 : لوألا ثيدحلا @

 اًنُدَحَأ دَجَو ْوَل َتْيَأَرَأ هللا لوسر اي :لاق ءْنَألُق نب َنآلُف َّنأ » :رمع نب هللادبع نع
 ٍلِْم َلَع تكس َتَكَس نو «ميظَع هذ ملكت ملكت نإ غضب فيك قي ٍةَّشِحاَف لع ارا سرع ساس

 َكْتْلَأَس يذلا نإ :لاقف ثا كلذ عب ناك اق ني هب مل  لوسر جسق :لاق .َكِلَذ

 4 شورو ل :رونلا ةروش يف ِتایآلا ٍءالْؤَم یلاعت ا وَ هوب تلا دقن
03 

 ل :لاقف ٍةّرجآلا ٍباَّذَع ْن نم ُنَوْهَأ اندا َباَّذَع نأ رخام ُهَرَكَذو ُهَلظَعَوَو ْيَلَع نهال
2 

 ُنَوْهَأ انا َباَذَع نَا اًهَرَبْخَأَو ءاَهَّظَعَوَف ءاَهاَعَ مث َث هاَْيَلَع ٌتْبَلَك ام ىلا َكَتَعَب يِذَّلاَو

 عين هش ءٍلْجّرلاب ْاَدَبَق ذال ُهَّنِإ قحاب كا ال :تلاقف ةّرخآلا ِباَذَع نم

 نيالا نم ناک ْنِإ e 55 هللا حلّ ةَسِماَنْساَو َنيِقِداَّصلا 0 نإ هللاب ب ِتاَداَهَش

 َناَك ْنِإاَهْيَلَع هللا بَضَغ نأ ماا َنييذاَكلا َنْل نإ للاب ٍتاَداَهَش بز ْتَدِهَمَفِوأ اركاب
 بقت (ُكْنَم لَهَفُبِذاَك کد ا معي لا :لاق ٤ هك انب قر مم ققواصلا نم رک ےک

 عرمرم ع

6208 

 كَل لامل :لاق «يلام هللا لوسر اي :لاق هاَمْيَلَع كَل يبس ال » : ظفل ينو
 ديما سوه

 ُدَعِبَأ وهف ءاهيلع َتْبَذَك َتْنُك نو ءاَهِجْرَق نم َتْلَلْحَتْسا ا رهف َهْيَلَع َّتْفَدَص تنك نإ

)0 

 قفز

 فرض

)4( 

)9( 

 ٤٠۹(. /۲) .ةيِراَصُنألا سيق تنب ةلوخ يه ةأرملا هذه نأ هريسفت يف نايلس نب لتاقم ركذ

 .(1488) (115 /۲) مِلْسُم حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .يبنلا : (ق) ةخسن يف

 .لجو رع : (ق) ةخسن يف

 .(4 «۸ ءال ىل) تايآلا هرونلا ةروس

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 )٠٠٠٥( مقر ۲٠۳۵( /0) ةنعالملا قادص )۳١( باب «قالطلا )2١( باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 «هنم ادج بيرق هظفلو )١597( مقر ١172١( /۲) هتحتاف يف ناعللا (4) باتك يف ملسُمو ءارصتخ

 . ةصق هلوأ يفو



 (هال"؟ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © «اَهْنِم كَل

 :هانعمو ِناَعَللا ةقيقح يف ةمدقم -

 يكسو «درطلاو داعبإلا :ينهو ةنْعللا هلصأ ُناَعِيْلإلاو ُنْعالَّتلاو ٌقَنَعالخاو ُناَعَّللا

 ُهَنََرْما نعال :ٌلاَقُي .نيجوزلا نم بذاكلا ىلع بضغلاو ةنعللا نم بقعي ال ًاناعل اذه

 © .انَعالَتق ايب ْمِكاَحْلا َنَعالَو دحاو ىنعمب اَنَحَتْلاَو اَنَعاَلَب دقو اًناَعِلَو َةَنَعالُم
 «بسن يفن وأ ءانزب هتجوز ىلع [ق /ب /١١941/ جوزلا نيمي :عرشلا يف وهو

 © 9قيعفاّسلا نم كلذ لاق نمل ًافالخ < ةداهش سيلو ° .هبيذكت ىلع ةجوزلا نيميو

 © .قسفلاو قرلا عم حصيف

 بناج يف نيميلا نوكي الوءةماسقلاو «ناعللا يف الإ ٌنيمي ددعتي الو:ءاملعلا لاق

 “هيف الإ يعدملا

 ةمألاو ةرحلا رحلا َنِعالُيَف ءًافلكم ءالْسُم ءاجوز نوكي نأ :ُنِعالُخا طرشو

 نينعالتملا ىلإ ةبسنلاب دسافلا حاكتلاو ؛ثالثلا هذه يف دبعلا كلذكو «ةيباتكلاو

 مقر )7١55/5( امل ضرفي مل يتلل ةعتملا (١2)باب «قالطلا )۷١( باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ )١(

 عم هلثمب )۱٤۹۳( مقر )1١171/5( هتحتاف يف ناعللا (9) باتك يف مِلْسُّمو «هفورحب (0070)

 -0/1*7) يرهزألل يِعِفاَّشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا ء(۲۷ )١/ يرسل هيبنتلا ظافلأ ريرحت (7)

1( 1 

 )٤/ ۲٠١(. ناَرَقْلل قورفلا ۳١٤(« ) تاهمألا عماج هباتك يف بجاحلا نبا هلاق ام صن اذه (۳)

 ىقتنملا هباتك يف يِجاَبْلا لاق كلذكو ١19(: /5) ديهمتلا هباتك يف ربلادبع نبا كلذ ىلع صن اك ()

1/0( 

 ۱٤١۷(. /۲۳) ريسفتلا هباتك يف يِزاَّزلا هب لاق نمو (۵)

 )١١١(. تاهمألا عماج هباتك يف درو امك «بجاحل ا نبا مالك صن اذه )«

 يف درو اك «لامت هاه رع يِوَّوَّنلا مالك اذه انه ىلإ نيمي ددعتي الو :ءاملعلا لاق :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۷)

 .(۲۷۲) هيبنتلا ظافلأ ريرحت هباتك يف -ًاضيأ- كلذ ركذو )114/٠١(: مِلْسُم حيحص حرش هباتك



 (ه054تر يناهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 amu ا سسوس ب |

 __ ت -

 °. حیحصلاک

 ىلع عمجأ دقو «جاوزألا نع ةّرَعْلا يفنو «باسنألا ظفح هع يف ٌةمكحلاو :اولاق

 ° .ةلمجلا يف هتحص

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا مث

 © .مالعألا نع تايانك ةنالُفو نالف نأ ملعا « ناف نب نلف َّنأ » :هلوق :لوألا
 نالق نب نالف اذه: هلوقک نالو نالق نيب ٌنبا عقو اذإوءعمجُت الو ین ال ام امهو

 امك «نبا نم '"”لصولا ° فلأ فذحو «لوألا نيونت فذح يف“ ”َنيِمّلَعلا ةلماعُم لموُع

 .ءاَوَّس ورمع نب ديز اذه :لوقت

 الوءهبسن لهجت نمل رماط نب ٌرِماَط:مهلوق اذه يف -ًاضيأ-مالعألا ىرجم يرجي امو

 ̂ .ديعب نب ديعب :هانعمو «هنيبو كنيب ةبارق ال نب -ًاضيأ- كلذ لاقُيو “یوی ملعُي

 عماج هباتك يف درو امك «بجاحلا نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ نعالملا طرشو :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 )١١(. تاهمألا

 ملعملا )114/1١(« مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو امك -لاعت للا همحرح يوللا مالك صن اذه

 .(۲۹۰ )٤/ يِطَْرُقْلل مهفملا (۱۳۹ /۲) يرِزاَهلل

 .(۲۹۲ /۱)و (۸۳ /۲) يِطوُيَّسلل عماوملا عمه ٥۰۷(« /۳) هيوبيس باتك «(۳۲) يرشخزلل لصفملا

 .كلوقك (ق) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.لوألا (ق) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.فلألا (ق) ةخسن يف

 نبال وحنلا يف لوصألا .فرحلاو «مسالاو «لعفلا يف نكاسلا ىلإ اهب لصوي ةدئاز ةزمه :لصولا فل

 . .6//0519) يِياَدَْبْلا جارسأ

 «(1717 /9) ةّديسس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا (۲۹۸) يبلاعثلل بوسنملاو فاضملا يف بؤلقلا راث

 .(2605/5) روظنم نبال برعلا ناسل :(/559 /۲) دْيَرُد نبال ةغللا ةرهمج

 .(577 /۱) يناديملل لاثمألا عمجم ((798/7) يرشخزلل برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا



 ٠ (ه0؟4ت) ينامكاَقْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 ا س ا ل را يو قن ا و ی م ت سسس و

 ' : عاشلا لاق

 رِماَط نع ًارماط ُبَهْذأو ***# يفلح مُكْضْرَأ كرتاَس ينأ متمعزأ

 موي اذه كلوقك «لقعي ال ال ةعوضوملا ؛مالعألا ءامسأ -ًاضيأ- ىرجملا اذه يرجو
 تلاع م نب مَسْمَس اذهو «ةجاجّدلا ةصّْفَحو «كيّدلا يدهم وبأو ءةِصْفَح نب يدهم “[وبأ]

 رج هنأل آر باج يس هح َنْب رباج زبخلل:مطوقكو «") بلعثلا ءاسأ نم ةلاَعُتو مَسْمَسو
 . ماعطلا بح نم ذختم وهو «عئاجلا

 ^: رعاشلا لاق
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 رب 4 دنع هلځَر يِقْليف ُءيجڪ «**# رئاهّظلا يف ادات كلام وب

 .ملعأ هللاو ."”عوجلا [خ /1/ ۲۲۹1/ ةينُك كلام وبأو

 .هجيرخت ىلع الو هيلع فقأ ل )١(

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ثيلثتب مالعإلا لامكإ «(57 /۴) سراف نبال .ةغللا سيياقم ء(١٠۲ /0) يرهزألل ةغللا بيذهت

 طيحملا سوماقلا «(705 )١١/ روظنم نبال برعلا ناسل 07715 /۲) ينايجلا كلام نبال مالكلا

 (155/؟4) يِدْنَيُرلل سورعلا جات ٤۲۷(« /۱) دْيَرُم نبال ةغللا ةرهمج :«(4051) يدابأز وريفلل

 .(0//؟9)و

 رامث )601/١(: روظنم نبال برعلا ناسل :(7817- ۳۸۲ /۱) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا

 ساسأ (۳۹۷) ينج نبال بارعإلا ةعانص رس )٠٠١(« يبلاعثلل بوسنملاو فاضملا يف بولقلا

 بدألاو ةغللا مولع يف رهزملا 2181 /7) يِدّييُرلل سورعلا جات )8١/1(: يرشغزلل ةغالبلا
 KE ۲/۱) يِطرُيشلل

 هنأ الإ )۲٤۹( يبلاعثلل بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث يف هتدجو تيبلاو ءرعاشلا اذه ىلع فقأ مل

 »)441/1 )روظنم نبال برعلا ناسل يف هتدجو كلذكو «رياجج دنع هلخَر يقلي ملي :لاق

 سورعلا جلت يفو «رماع دنع هلحر يقلبف ءيبي :الاق امهبمأ الإ (۳۷ /۲) ةغللا بيذهت يف يِرَمْزَألاَ

 .ريج دنع هلځَر يقليف ءيجڪ :لاق( )۱۰/ ٣٣۲

 جات )445/1١(: روظنم نبال برعلا ناسل ء(۹٤۲) يبلاعثلل بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث

 ٠١۷(. /4) يطرق نآرقلا ماكحأل عماجلا 2957 )٠١/ ييي سورعلا



 (ها؟4تر يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 و ر تمیم ومی ت وم عمرهم م ممم رر

3 

 نسب رِمْيَوُع وهو ؟ ُهْنيَعُي لو «هنع ىنكف 2 ِڻَالُف نب نآلُق َّنأ »:يوارلا لاق ل رظناو

 "7 .ناعللا بحاصب روهشملا «"”يِراَصضُنَألا ٍنالْجَعْلا ضيبأ
3 

 ول َتْيَأَرَأ » :هلوق :يناثلا 3 نأ لمتحجيو «عقي 11 مع لاّو س هنأ هرهاظ ؛ اَنَدَحَ

 .عقو دق نوكي

 .«هب ٌتيِلْثبا د ُهْنَع كلاس يذلا َّنإ) : هلوق قبطني :لوألا ىلعف

 نّيَب هباوج رخأت اّ نكل«لاؤسلا لبق عقو دق رمألا نوكي نأ وهو:يناثلا ىلعو
 © .هاضتقمب لمعي مكحلا فرْمُيل باوجلا كلذب '”ريختتسيل ُةَئرو رض

 وه” ىلاعت هللا لَرنأف» :هلوق :ثلاثلا

 “"”روهشملا حيحصلاهنإ :لاقف«' 'ةّيَمَأ نب لاله اهوزن ببس نأ  ةطَع نبا ححص دقو

 اهوزن ببس هلاؤس نأ يضتقي ck تايآلا ِءالّوَه

 .لوألا ثيدحلا «مميتلا باب «ةراهطلا باتك يف كلذ وحن ىلع ناَيِكاَقْلا باجأ )١(

 راثآلا بيذهت يف هبسن يربطلا نإف« دمتعملا وه اذهو« ثراحلا نب رميوع تايهبملا يف بيطخلا دنعو )۳

 حتف .ضيبأ وأ رقشآ بقلي ناك هابآ لعلف نالجع نب دجلا نب ديز نب ثراحلا نب رميوع وه :لاقف
 .( ۲٠۷ /۳) يِداَدْغَبْلا بيطخلل ةمهبملا ءامسألا «( ٤٤١ /5) يرابلا

 )5٠١5(. مقر (۱۲۲۹/۳) باعيتسالا هباتک يف ربلادبع نبا كلذ ىلع صن (۳)

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا (4)

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ذِحِتْسَيل (خ) ةخسن يف (0)

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ماعيف(خ) ةخسن يف (5)

 )٤/ ٦١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف قيقد نبا هلك كلذ نومضم ركذ (۷)

 .لجو رع (ق) ةخسن يف (۸)

 .(17 /5) يِزْوَجْلا نبال ريسملا داز (57/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديلا قيِقَد نبا كلذ ركذ (9)

 يدّؤاَدلل نيرسفملا تاقبط.ه ٥ 45 ةنس يفوت دمحم وبأ ةَّيِطَع نب كلملادبع نب بلاغ نب قعللادبع )٠١(

 .(5075) مقر ( )1/ ١070

 مقر (197 4 /5) ريلادبع نبال باعيتسالا .يفقاولا يِراَصنألا سْيَق نب رماع نب هّيَمَأ نب لاله(١١)
 .(84854) مقر (5 55 /5) رَّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١1589(

 . (177/5) ةّيِطَع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا(١؟)



 (ها؟4تز يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 هلوق نأب ةنع بيجأ دقو «مدقت اك «مهل لدي ٌثيدحلا اذهو «””هريغو «يرملا كلذ ىبأو

 كلذ َّنأل ءلاله يف لزن ام :هانعم ” «انآرق َكِتَبِاَص ينو كيف هللا َلَرَْأ دق ١ :رِمْيَوُعِل

 © .نيملنملا عیمج ماع مكُح
 نيتقو نع الأس امهلعلف ءاهيف تلزن ةيآلا نوكت نأ لمتحيو :ح هعبتو ع لاق

 © .ملعأ هللاو. ناعللاب لاله قبسو ءامهيف ةيآلا تلزتف نييراقتم

 . ملعأ ناو . لمتح اذه لکو [ق /آ /١١؟1١/:تلق

 ظ ةالصلا هبلع- هتوالتو "”«ةيوبنلا ةرجحلا نم عست ةنس يف ناعللا ةصق تناكو :اولاق

 © .اهب لمعُيو ءاهمكح فرعُيل تايآلا - مالسلاو

 «بقاوعلاب ديكذتلاو ٌحْضْنلا :ظْعَولا :يرَمْؤَْلا لاق « ُهَرَكَدو ُهَطَعَوَو » :هلوق :عبارلا

 ̂ .ًظعاوملا لبق :يأ ظنا َةَظِعَو ًأظْعَو ُهَنْظَعَو :لوقت

 يبطل نآرقلا ماكحأل عماجلا «(85/0) ملعملا لامكإ يف ضايع يضاقلا هنع كلذ لقن )١(
 .(154/4) يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع «(184/1؟)

 نيرسفملا تاقبط . ه7 ٠ ةنس تام هرفعج وبأ ءيِربَطلا ديزي نب ريرج نب دمحم :وه يِرَّطلاو
 (۷۰) مقر )44-01١( يدوادلل

 ۱۸٤(. /۱۲) يطْرُقْلل نآرقلا ماكحأل عماجل ا .ةرفص يبأ نب هللادبع يبأك

 ثيدحلا ۲٠٠٤( /0) ِثاَلَّثلا ٌقاَلَط ٌراَجَأ نم (۳) باب قالطلا (۷۱) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ

 مقر )۱١١۹/۲( هلوأ يف ناعللا (4) باک يف مِلْسُمو ءانآرق لقي مل هنأ الإ هظفلب ( ۹۹

 .انآرق لقي مل هنأ الإ هظفلب )۱٤۹۲(.

 )٠١/ 11١(. مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَتلا حرش

 يضاقلل ملعملا لاكإ )٠١/ ٠٠١(« مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك «يووتلا مالك صن اذه

 . (85/5) ضاّيِع

 )١1/ ۱۸٤(« هعماج يف يِْطْرُقْلاو (1۷) لوسرلا ةريس يف ريبكلا رصتخملا يف ناَنَكْلا كلذ ىلع صن
 .(87 /5) ملعملا لامكإ يف ضاّيِع يضاقلاو «( )٠١/ ١١١ مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوَوَتلاَو

 ٦۷(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديِعْلا قيِقد نبا كلذ ركذ

 .(418/57) يرهوجلل حاحصلا



 1 ( ها/؟4تز يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
eNomڪک  

 ريكذتلا ذإ ءرفقأو ىوقأ باب نِ« ُهّرّكَذَو »:هلوق نوكي ريسفتلا اذه ىلعف :تلق
 .ملعأ لاو ."”ءاوقإلا لولدَم نم رافقإلا نأ امك ءظعولا لولدمم

 نأو «ةبذاكلا نيميلا لابو نم اههفيوخت كلذكو «نينعالتملل َةَنُس ظعولا نوكيف

 © . ةرخآلا باذع نم نوهأ ٌدحلا وهو ايندلا باذع ىلع ريصلا

 .ةسماخلا ليقو «ةعبارلا دعب دحاو لك ظعي ماّمإلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو :ع

 ^ فل نَم لك عي نأ مامإلل بجي هنأ هيف: ي يِرَّطلا لاقو

 .رظن هيفو :تلق

 ناك اذإام فالخب عرش :ىنعمب هنأل ءهزومهم « لُجَرلاب أدم » :هلوق :ٌسماخلا

 © چال هنإف رهظ :ینعمب
 نع فذقلا دَحأردي يذلا هنألو“ «ةيآلا يف هب ىلاعت هللا ءادتبال جوّزلاب ةءادتباو

 يف فالخ الو «نعتلت ملام ٌدحلا يه اهيلع تبثيو «هاوعد ىلع دوهشلاك هناميأو هسفن

 ^ كلذ

 . ةطوطخملا يف دوجوم وه ام اذك

 .(176 )1١/ مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف اك ءيِوَوَّتلا كلذ ركذ

 ١7(. 4 /0) يعفاشلل مألا

 .(195/8) مهفملا يف يِْطْرَقْلا -ًاضيأ- هنع كلذ لقت

 .(84 )٥/ ملعملا لامكإ هباتك يف درو اک ء«ضاّيِع يضاقلا مالك ىهتنا

 ٤١١(. /۸) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا هباتك يف نمل نبا كلذ لقن دقو

 باتكلا ظفل كلذكو ءلُجَّرلاب ةءادبلا -ًاضيأ- ىضتقي ثيدحلاو: -لاعت هلا هحر- ديلا قيِقد نبا لاق

 باذعلا ببس بوجو يضدقي ءردلا نإف [ ۸ :رونلا] 4 َباَدَعْلأ اَهتعْاَْرِدبو ]» :ىلاعت هلوقل زيزعلا

 00 .(57/4) ماكحألا ماكحإ .جوزلا ناعلب كلذو ءاهيلع

 يف درو امك تلعن لا ههر- ضاّيِع يضاقلا مالك لمجم اذه ءانه ىلإ جوزلاب هءادتباو :يناَمكاَقْلا لوق نم

 .(84 /0) ملعملا لابكإ هباتك



 (ها؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ONA ب ب سس سس سس سس سس سس سس سس سس تا نس تلا

 ىوعد بسحب نيميلا هذه يف تانايبو تاذايز يف ءاملعلا فلتخا نكلو

 «رفانت ىلإ لُّوَيال افالتخا «لمح يفت وأ ءهفذق "”درجم وأ «ةيؤر نم ءجوزلا

 ءروهشم انبهذم ينو ءفورعم وه ام براقتملا رمألاو لامكلاو مامتلاب ٌمكح ””[وه] امنإو
 ؟ هللا ملعي وأ «هللاب دهشأ :لوقي له انريغ بهذم يفو

 ؟ال مأ وهآلإ ةلإ ال يذلا هللاب دهشأ :هلوق دعب ديزي لهو

 يف ٍدَوُرِلاك «ينزت اهتيأرل نيقداصلا ني ينإ :هلوق دعب ةيؤرلا ىوعد يف ديزي لهو
 ؟ طقف ينزت اهتيأر :هلوق ىلع رصتقي مأ «دوهشلا لوقي امك لَا

 هيف يذلا هاوعد صن ىلع فلحلا هيفكي مأ «مزال نيقداصلا ني ينإ :هلوق لهو
 ؟هقيدصت

 لمحلا اذه امو ديزي وأ «تنزل :هلوق ىلع لمحلا 7[ يفن] يف رصتقي له كلذكو

 ؟ ال مأ تأربتسا دقل :ديزي لهو

 .انبهذم يف هيف فلتخ اذه لكو .اذه بسحب هبيذكت ىلع ةأرملا نيمي نوكيو

 ؟ ال مآ بضغلا نم ةنعللا ةأرملا ئزجي لهو

 -ًاضيأ يهو نيقداصلا نمل ينإ:هلوق ماقم ةسماخلا يف اهيلع تبذك ام:هلوق موقي لهو

 ؟ىلاعت هللا صن ام الإ ئزجي ال مأ ةسماخلا يف

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.درجت (ق) ةخسن يف )١(

 .(85 /4) ييناَمِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا

 ملعملا لامكإ هباتك يف امك ءضاّيِع يضاقلا مالك يف ةروكذم اهتدجو كلذكو ء(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .( مه /ه)

 .(771/5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .هب لحتكي يذل ليملا :ُدَوْرِلا

 .(85 /5) ترابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ملعملا لامكإ نم ةدايزلا



 (ها؟4تر يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

2Fلوقي هنأ 6 : 

 امو داز لح يفت ناک ناو ایا ریش نزلا نو هب اهتم ایف نيقداصلا نإ نإ اب ده

 ىنم لمحل ا اذه

 ةَقيِنَح يبأو يروتلاو "”ثْيَّللا بهذم «هوحنو “ ”يِعِفاَّشلا بهذو

 لوقتو «هب كتيمر ايف :اهوقب «هبطاخُتو اهبطاخ :لاق هلل اذه لم ر: هر ل
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 ررر يق رع

 لوق وهو ؟ اهئزجي له «جوزلا نعال مث «ناعللاب ةأرملا تأدتبا اذإ اندنع فلتخاو :ع

 © ؟ناعللا ديعت مأ ةّقيِنَح يأ

 :بَهشَأ لاقو ءجوَّزلا ناعل دعب اهيلع داعُي ”[ل] هنأ اندنع روهشملاو :تلق
 فلز 2
 .داعي

 601 /۸) يِوَوَّنلل نيبلاطلا ةضور ۲٠١( /1) ينرَلا رصتختو ؛(١47 /0)و (1؟4 /0) يعفاشلل مألا
 .(477 /۲) ينيبرشلل عانقإلا (07 /11) يوزَوالل ريبكلا يواحلا (185) يِذاَرَّشلل هيبنتلا

 يبأ نبال ةيفنحلا تاقبط .ه١۷١ ةنس تام «ثراحلا وبأ «يمهفلا نمحرلادبع نب دس نب كيلا
 .(0745) مقر (5515) بيرقتلا )١154(« مقر ١ -٤۱۷( 5)ءافولا

 .(97 /5) راكذتسالا يف ربلادبع نبا امهنع كلذ لقن

 يَِلْيَّزلل قئاقحلا نييبت ء(۲۳۷ /9) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب ء(۸۳) يناَتيِغْرَملل يدعبملا ةيادب

 نبال قئارلا رحبلا ٤۸۸(« /۳) نيدباع نبا ةيشاح «(۲۲۱ /۲) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت «(177/6)

 .(177/5) مْيِحُت

 .(۲۳۷ /۳) يِناَساَكْلُل عئانصلا عئادب

 ىلإ جوزلا ىوعد بسحب نيميلا هذه يف تانايبو تادايز يف ءاملعلا فلتخا نكلو :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 .(88 )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه ءانه

 .(80 /0) ملعملا لایک هتك يف درو اک «ضاِّع يضاقلا مالك صن يهتم انه ىلإ

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 يف ِيفاَرَقْلاو 017 )١/ تاهمألا عماج يف بجاحلا نباو ء(۷۷ /4) ىقتنملا يف يجاَبلا هنع كلذ لقن

 .(518 /۲) يقوسدلا ةيشاح :(744 /1) دما نب دمحم ةرايم حرش 0705 )٤/ ةريخذلا



 ( هاتر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 TT nti شت مع منعت جيم تنين يي يسن يم ميس اا قش ع سدت سس ات اع هما تس نجع نجس يت سي يي يجتمع ست بطعن يبست ديد تح جي جيجل

 و بحل

 29 .ءادتبا اهناعل حصي ال :ةفئاطو يِعِفاَّشلا لاقو ؛©” بتاكلا ٌنبا هبحتساو
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 ةَقيزَح يبأل لدي هرهاظ ؛ اَهَنْبَي قرم 5[ /ب /]١١١/ :هلوق :سداسلا

 مكحلل ةراشإ هذهو «"”قارفلاب يضاقلا يضقي ىتح نينعالتملا نيب ةقرُفلا عقت ال هنأ :لئاقلا

 ليبسال «ٌبذاك امُكدحأ » :ىرخأ قيرط يف كي هلوقل «« ”مكاح ىلإ رقتفي ال اندنعو«هدنع

 :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقف [خ / ب / ۲۲۹1/2۶ يبنلا دنع اهقرافف » :هلوقلو «٠ اَهْيَلَع كَل

 .يضاقلا ةيضق ةيضق ريتعي لو 2" « ِنَِْعالَتُم لك نيب قارفلا مكلذ
57 

 ا

 فف

 مكي هللا » : -مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :عباسلا هيف « نِت ځم ْلَهَف «ٌبِذاَك (ُكَدَحَأَن َدَحَأ

 .(478 /۲) هتيشاح يف يقوسدلا هنع كلذ لقن

 رونلا ةرجش .ه ٤٠۸ ةنس ىفودملا «مساّمْلا وبأ «ينانكلا دمحم نب نمحر لادبع :وهف بتاكلا نبا امأ

 .(۲۷۳) مقر )٠١7( فولخمل ةيكلاًلا تاقبط يف ةيكزلا

 يعفاشلل مألا )٠١/ ٠١١( مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك ءيِوّوَّنلا كلذ ىلع صن

 يذوحألا ةفحت ١57(. /۲) يطويسألل دوقعلا رهاوج )۱۹١(« يِزاَريَّشلل هيبنتلا (184/5)

 .017/4) يروفكرابملل

 ييخرّسلل طوسبملا (۸۳) يناَيِغْرَملل يدعبملا ةيادب «(7 5 /۲) يناَتيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادهلا

 حتف حرش «(۳۷۸/۱) يدغسلل ىواتفلا يف فنتلا ۲۲١(« /۲) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت )۷/ ٤۳

 نيدباع نبا ةيشاح )25١7/1١(: ةعامجو ماظنل ةيدنحلا ىواتفلا 6 ماها نبال ريدقلا

(EAA) 

 ةلاسر حرش ينادلا رمثلا )۳٤١(« باهولادبعل نيقلتلا ء(۷۳ /4) ىقتنملا هباتك يف يِجاَبْلا كلذ ركذ

 ۳۷٤(. /۱) ةرايم حرش ؛(175) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا )٤۷۹(« يرهزألل ِياَوَرَْمْلا

 اه ضرفي مل يقلل ةعتملا (21) باب قالطلا )7١( باتك يف يِراَخُبْلا اهج رخأ ثيدح نم ةعطق

 مقر )١١71/7( هتحتاف يف ناعللا )٩( باتك يف ملشُمو .هظفلب (200) مقر )5١47/0(

 . هظفلب )١557(

 دجسملا يف نعالتلا (۸) باب قالطلا )۷١( باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأثيدح نم ةعطق

 )۱٤۹۲(. مقر (۱۱۳۰ /۲) هتحتاف يف ناعللا (9) باتك يف مِلْسُّموَم )٥۰۰۳( مقر (۲۰۳۳ /۰)

 ١5١(. /؟) ملعملا هباتك يف درو امك «يِرِزالا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةّقيِنَح بأ لوق نم



 (ه1؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .نيبنذملا ىلع ةبوتلا ضرعو « رِهاّظلا ىلع ماكحألا ذخأ هيفو“”ءثنؤملا ىلع ركذملا بيلغت

 دشرأ هو يبنلا نوكي نأ زوجيو «ةبوت ناك هسفن بذكأف.عجر ول جوزلا نأ هنم ذخؤي دقو

 © . ىلاعت هللا نيبو امهنيب ايف ةبوتلا ىلإ

 :هبنتو

 يفآلإ لمعتسُم ال ًادحأ نأ ىلإ ةاحنلا نم بهذ نم ىلع در هيفو :ح هعبتو ع لاق
 :ىلاعت هلوق كلذكف :لاق « ٌبْذاَك اكَدَحأ َنَأ ١ : - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق يف ””«يفنلا
 © هر ةدنهشم#

 نإف هقذحو هتعارب عم -لاعت هلا ههر- ع نع عمسُي ام بجعأو برغأ نم اذه :تلق

 اذهب يفنلا يف آلإ لمعتست ال مومعلل يذلا دحأ : - ىلاعت هللا مهمحر - ةاحنلا هلاق يذلا

 «دحأ نم ينءاج امو ءدحأ نم رادلا يف ام :انلوق وحن «مهنم ًاعامجإ هنم دب ال يذلا ديقلا

 ۰ .كلذ وحنو

 يف اها عتسا زاوج يف -ًاضيأ- مهنيب فالخ الف دحاو :ىنعمب دحأ تناك اذإ امأ
 ور ا

 ام كلذ ريغو«' يك رمل هداهم و > 4 د هلآ وه لك :ىلاعت هلوق دعب باجيإلا

 .(4 01 /9) رجح نبال يرابلا حتف ء(١١٤ /۸) نّقَْلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا (1)

 بيلغت اذه لثم يف لاقي ال :تلق .ثنؤملا ىلع ركذملا بيلغت هيف مهضعب لاقو :[855تآ]ِْيَعْلا لاق

 همحر همالك ىهتنا . ثنؤملاو ركذملا اهيف يفوتسي باطخلل تناك اذإ ةينثتلا نأل «ثنؤملا ىلع ركذملل

 )۲١/ ٠٠٠١(. يِنْيَْلل يراقلا ةدمع .هلل

 يف درو اك ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ رهاظلا ىلع ماكحألا ذخأ هيفو : ٍناَهِكاَقْلا لوق نم

 )٤/ ٩۷(. ماكحألا ماكحإ هباتك

 حيحص ىلع يوتا حرش ء(٦۸ )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه

 .(۱۲۹/۱۰) مِلْسُم

 . (5) ةيآلا رونلا ةروس

 . )1١( ةيآلا صالخإلا ةروس

 . (5) ةيآلا رونلا ةروس



 (ه1؟4ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (ىنم ًادحاو نأ ملعي هللا :ىنعملا نأ ىرت الآ ءثيدسحلا يف ىه اکو ءدحاو :ىنعمب ناك

 .بذاك

 رعاشلا عمج دقو«كلذ يف نييوَحّنلا دارم نيبتي م هّناكوءمدقت |مى.ديقي ملو قلطأ عو

 © :لاقف ىرخألاو مومعلل يتلا دحأ نيب

 اَرَمَقْلا فرعي ال دحأ لع الإ وج ٍدَحَأ َلَع ىم ال ترَهَظ ُدَقَل

 «باجيإلا يف دحاو :ىنعمب يه يتلا ةيناثلاو «يفنلا يف اهمومعل ىلوألا لمعتساف

 .كلذل هبنتيلف

 الص هلا لقي ال :هلوق دنع ' 7 باتكلا لوأ يف ىنعملا اذهل انررقت قبس دقو

 .ةمصعلاو قيفوتلا هللابو .ثيدحلا " ”(ْمُكِدَحَأ

 ىلع ليلد ؛ثيدحلا رخآ ىلإ « ًاقداص َتْنُك نإ ) - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق :نماثلا

 .ملعأ لاو“ .ةنعالملل قادصلا توبثو «لوخدلاب رهملا رارقتسا

ATTس  

 الإ )١141( هناويد يف هيلع صوصنم تيبلا اذهو ةمرلا يذب فورعملا يِوَدَعْلاةّبَفَع نب نآلْيَغ وهو 00(

 حا ىلع یم اق تر ب ىتح :هلوق هناويد يف هتدجو يذلا نأ

 .هركذ ام ىلع فقأ مل ينإف « ْمُكِدَحَأ اصلا لب ال » : ثيدح ىلإ يعوجر دعب

 ثيدحلا ١١ ۲١( /5) ٍةاَلَّصلا يف (۲) باب ليلا (45) باتك يف يِراَكُبْلا هجرخآ ثيدح نم ةعطق

(5665). 1 

 ةاقرم ؛(517/5) ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ ء(١١١ )٠١/ مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش

 . )11١/5( يراقلل حيتافملا



 ( ها ؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير

 : يناثلا ثيدحلا ©

 لوسر نمز يف اهدلو نم یفتناو أما ىَمَر الجر نَا :١ 25 رمع نب هللادبع نع

 © .« نعال يب ىّرَكَو ءقأرمْلل دولاب ىََق ل ىلاعت هللا لاق اک عالم هلل

 :حرشلا

 بذكي ملام «هيبأ ةهج نم هبسن عطقني هنأو وأب قحلُ هنأ ىلع قفا هيف ْنَعالُخا دلولا
 وه كلذكو ءاهل هللا ضرف ام هنم ثرتو «ةالوم تناك نإ اهيلاومو هم موق ىلإ بَسْنُيو هسفن
 ^ اض

 © .« عيمجلا ثرتف هّتَبَّصَع اهنإ » :دوُعْسَم نبا لاقو

 هتدجك «همأ ةهج نم تاثراوملا باحصأ عم هثراوت يف الو اذه يف فالخ الو :اولاق

 © .مأل ةوخإ مهنأك نوثراوتي مهنإف «هتوخإو

 يموت نيبو امهنيب ٌقْرَفَو «ناقیقش | أ اندنع فورعملاو ءاهيمأوَ يف فلتخاو

 ناكني هلأ بص نأ ةي 3 :هلوق (41) باب «ريسفتلا (18) باتك يف يِراَبْلا هجرخأ ()

 يف مِلْسُمَو « هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )٤٤۷۱( مقر (۱۷۷۳ /4) [ ٩ :رونلا] # َنِقيِنَّصل
e 

 .هوحنب )۱٤۹٤( مقر (۱۱۳۲ /۲) هلوأ يف ناعللا (4) باتك

 مهفملا )١/ ٤۸( ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(١۲٠ )٠١/ ملْسُم حيحص ىلع يونا حرش

 .(57 /9) رجح نبال يرابلا حتف ء(۲۹۹ )٤/ يِطَرَقْلل

 ربلادبع ننبال دنيهمتلا ١ )1١/ ۸٠( روصنم نب ديعس ننس ۲١(« /5) ىربكلا يِقَمْيَبْلا ننس
 عمرو

 ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك اذه انه ىلإ اذه يف فالخ الو :يناَيِكاَقْلا لوق نم

.(Af |0) 

 نبال ةيهقفلا نيناوقلا .(0094/7) باهولادبعل نيقلتلا ء(0۸٥) بجاحلا نبال تاهمألا عماج

 رصتخم حرش ؛(40 / 4) ريدردلل ريبكلا حرشلا ء(۲۹۹ )٤/ يبرم مهفملا (709) يِيَلَكْلا يزج

 ةغلب ۸١(٠ /4) يقوسدلا ةيشاح «(1۸۹ /۹) شيلعل ليلحلا حنم «(۲۲۲ /8)يشرخلل ليلخ

 .(5 ١77 /5) يواصلل كلاسلا



 << ناعلاباتك حح (د٤۷۲ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ةينازلا يف هتلاحتساو قاحلتسإلا ناكمإب ءةينازلا

 له ةييسْلا و ءنامأب ةلمحتملاو 2” ةَّبَصَمْْلا ْيَمَأْوَت يف انباحصأ فلتخا كلذكو

 ةينازلاو ةبَّصَصْفُما ْيَمَأْوَت نأ انباحصأ نم "”سْنوُي نبا هّبَوَص يذلاو ؟ مأل مأ ناقيقش امه

 .مأل ةوخإ يهب ناثراوتي

 ٌحيحصلاو ءانبهذم اذه هب اقحلي م اهقحلتسا ول ينازلاو ٍبِصَتْْا نأل :لاق

 .ةينازلا يف انوقفاوو «ةّصاخ مألا ةهج نم ثراوتلا ٍةَنَعالُما ْيَمَآْوَت يف ةيِفاَّشلا دنع

 لع هللاو

 ةعامجل ةبيَرَعْلا امأو «ةّمأ يلاوملف مَعَ ةَتَعاللا دلو ثاريم نع لضف ام :ةلأسم

 .رْؤَت يبأو ”ءيِيِفاَّشلاو « يِرْمّزلاَو كلام لوق اذه .نيملشلا

 “[هتبصع] :نورخآ لاقو . دامو ٌمَكَحلا هلاقو ءهمآ ةثرو هثري :ةفئاط تلاقو
 0 0ك 8 ر ور ږغ

 نبدأ لاق هب و ؛«”رمع نباو ءاَطَعغو دوُعْسَم نباو «ىلع نع يورو هّمأ ةبصع

 ٠١١( /۲) يزرطملل برعملا بيترت يف برغم ا .ةعئاط ريغ ءطولا ىلع ةروهقملا :ٌةَبَصَعفْلا
 )74/١5(: روظنم نبال برعلا ناسل . ايابّسلا اهعمج ةلوعفم ىنعمب ةليعف َةبوُهُنملا ةارملا :ةّيبّسلا

 . 275١ /۲) ريثألا نبال ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا

 نوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا .ه١45 ةنس يفوت ركب وُب ءيلقص يمي سنوي نب هللادبع نب دمحم
 .(577 /70ليلكإلاو جاتلا هباتك يف قاّوملا همالك لقن .(۷5)

 .(111 /5) ٍيلاَرَعْلل طيسولا

 .(259/؟) كلا أطوملا

 (141/1) ينّرَلا رصتخم ء(۸۲ /4) يعفاشلل مألا

 (۲۷۸) ضئارفلا يف بيذهتلا باتك يف يناذولكلا امههنع كلذ لقن دقف داّمعو مكا لوق امأ

 ۸٤(. /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .ترابعلا هذه يناَمِكاَْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 كلذ لقن دقف لوقلا اذهب اولاق نيذلا لبنح نب دَّمْحأو ءرمع نباو ءاّطَعو ءدوُعَسَم نباو ءلع امأ

 .(۲۷۸) ضئارفلا يف بيذهتلا باتك يف يناذولكلا مهنع



 (ه/؟4ت) يناهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 e ntn meman ااا طا طش ااا دساساسالا

 | “تست

 . ٌةتبَصَع هما :دوُعِبْسَم نبا لوق مدقت دقو «لبنح وقر عد وعول

 .ملعأ هللاو  .ماحرأ يوذ اوناك نإ هتثرو ىلع لضف ام دري :ةٌقيِنَح وبأ لاقو

 .قيفوتلا هللابو  ًابيرق كلذ ىلع مالكلا مدقت دق « ِنْبَتِعَالَلا َنَْب ىّرَقَو » :هلوقو

A ITTسس  

 ةَيِوْيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحم ا 217٠ /5) حلق نبال عدبملا «(0۲۹ /۲) ةمادق نبال يفاكلا (۱)
 يلوأ بلاطم 2017١ /۲) ٍتوُهبْلل تادارإلا ىهتنم حرش 0778 /5) ةمادق نبال ينخملا ۳۹۸/۷

 .(117/5 ينابيحرلل ىهنلا

 ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاَيِع يضاقلا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةّمأ يلاوملف : ناَهِكاَقْلا لوق نم (۲)

 .(۲۹۹ )٤/ يِْطْرَقْلل مهفملا )0/ ۸٤(

 .(5//1719) نسحلا ني دمحمل ةجحلا باتك يف روكذم وهف ةّقيِنَح يبأ لوق امأو

 . ۲۳۰ص ٠ج .لوألا ثيدحلا «ناعللا باتك يف كلذو (۳)



 : (ه1؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 يتأرما نإ :لاقف و يلا ىلإ” َةَراَرَف ينب نم لجر ءاج » :لاق هي ةَرْيَرُه بأ نع عام هع نيرو ع 2 0 1 8 ره 8ع 1

 .ر :لاق ؟| ىئاولأ امف :لاق .معن :لاق ؟ُّلبِإ كَل لَم :4 َِّنلا لاقف توشأ ًامالُع ْثدَّلَو
 2 ر رس 3 2 سام ا ع+ o س د م ير مق م 20 7

 ةَعَرَت نوكي نأ ىَسَع :لاق . كلذ اًهاَتَأ ىَنَأَف :لاق .ًاَقْرَوَل اهيف نإ :لاق ؟ّقَرْوَأ ْنِم اًهيف :لاق

 را ور 22
 2 قرع هَر نوی نَا ىَسَع اَذَهَو :لاق .قرع

 :حرشلا*

 ىلع سايقلاب لوقلل ةجح هيفو .هحيرصت مدعو« هتبثتو «يتفتسملا ينأت نسخ هيف
 دلوب هنولل فلاخملا لُجرلا اذه نأو ء[خ/ / 5701 / -مالسلاوةالصلا هبلع- ههيبشتل ليق ام

 ^ .قرعلا عزن يه ٌةعماجلا ٌةلعلاو ءاهناولأل فلاخملا لبإلا

 لجع ينب نم هتأرماو ةَداَتَق نب مضمض وه دوسأ امالغ تدلو يأرما نأ: لاق يذلا يرازغلا لجرلا ١(

 ۲۸١(. /1)لاوكشب نبال ةمهبملا ءامسألا ضماوغ«(1١٠)يِيِدَقملا رهاط نبال لاكشإلا حاضيإ.

 كلذكو .(4 47 /۹) مالغلا مسا ىلع الو «ةأرملا مسا ىلع فقا مل :يرابلا حتف هباتك يف رجح نبا لاق

 .(479 /۸) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا هباتك يف نقلا نبا ركذ

 برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن .ةيناطحقلا نم َناَمَّطَع نم نايبذ نم نطب :ةَراَّرَق اونبو

 .05) يِدْنَمَقْلَتْل

 كل له :لاق هنأ الإ هظفلب )١9٠5( مقر (۱۱۳۷ /۲) هتحتاف يف ناعللا (4) باتك يف ِمِلْسُم هجرخأ (؟)

 لصأب ًامولعم ًالصأ هبش نم (۲) باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا (44) باتك يف يِراَخّبْلاو نم

 عم هلثمب كلذ ريغو (1885) مقر (5//75737) لئاسلا مهفيل امهمكح ب يبنلا نيب دقو «نيبم

 .هفورح يف ريسي فالتخا

 نم ةرابعلا هذه ذخأ يذلا نقلا نبا باتك نم وهف هتبثأ امو ء ههيبنتو : طوطخملا يف هندجو يذلا (۳)

 .(40 4 /8) .ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . باوصلا ىلإ برقأ يهف يناَِكاَقْلا نم اهفورحب

 هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك اذه ءانه ىلإ سايقلاب لوقلل ةجح هيفو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (5)
 0510 /۳) يباَطَخلل ننسلا ملاعم «(43/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ ؛(19/5) ماكحألا ماكحإ

 يراقلا ةدمع :(544 /4) رجح نبال يرابلا حتف «(174 )٠١/ مِلْسُم حيحص ىلع يوَوَتلا حرش

 .(174/57) يراقلل حيتافملا ةاقرم ۲۹١(« /۲۰) ينْيَعْلل



 (د٤۷۴ت ) يتاهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | سک Lr ا11 || 1 1 ا ط1

 يف قرْعُم نالف :لاقي «ةرمثلا قروب هيبشت «بسنلا نم لصألا انه :«ٌقْرِعلا »و

 ©. مركلاو مؤللا يفو بسحلا

 ههبشأ :ىنعمب ثيدحلا يف هّنأكو «'”هلصأ اذه بذج : ٌقْرِعُدَعَرَت ىنعمو

 .هنول رهظأو

 70.هوبأ هعزنو «هيلإ عزنو «هيبأل دلولا عزن هنم :لاقپ

 رها لا ىلع لكشملا ضماغلا ضرعو «ماهفألل ًابيرقت «هابشألاو لاثمألا برض هيفو

 .نكبلا

( 

 ىنعمل ناكو «ةمتاشملا هب دصقُي مل اذإ فيطللا ضيرعتلا َّنأ ثيدحلا اذه يفو : ع

 ضيرعتلا يف ّدحلا ىرّيال نَم هب لدتسا دقو «هيف ٌدح الف ءاتفتسا وأ ىوكش وأ ةرورضو

 3 .ىْفاَّشلا بهذم وهو «ةيانكلاو

 ةرورضلاو «ءاتفتسالا قيرط ىلع ًءاج هنأ نم رك ال رظن هب لالدتسالا ينو :تلق

 .يفشتلاو ةمتاشملا قيرط ىلع َءاج ام فالخب وهو «هنع هلاؤسو كلذ (”هركذ ىلإ ةيعاد

 .ملعأ هللاو

 .(١١/511)روظنم نبال برعلا ناسل ء(١١٠١ /۲) يرهوجلل حاحصلا

 ٩(. /۲) ضايع يضاقلل راوثألا قراشم

 حيحص ىلع هحرش يف درو امك ءيِووَتلا مالك اذه انه ىلإ لصألا انه قرعلاو :يناَمِكاَقْلا لوق نم

 يرابلا حتف )٤/ ۳١۸(« يطرق مهفملا 247 /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ ء(۳١١ )۱١/ مِلْسُم

 .(۲۷۲ /5) يروفكرابملل يذوحألا ةفحت ء(٤ ٤ ٤ /9) رجح نبال

 يف درو امك ءضاَّيِع يضاقلا مالك صن اذه ءانه ىلإ هابشألاو لاثمألا برض هيفو : يناَهِكاَقْلا لوق نم
 حيحص ىلع يِوّوْنلا حرش «( 54/5) ديلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ «(47 /0) ملعملا لابكإ هباتك

 .(444 /9) رجح نبال يرابلا حتف ء(۸١۳ )٤/ يِطْرُفْلل مهفملا «(4*17 )٠١/ ملم

 ىلع يِوَوَّنلا حرش ۱۳١۲( /) مألا هباتك يف درو امك يِجفاَّشلا هيلع صن دقف يِيِفاَّشلا بهذم امأو

 )٤٤١/۹(. رجح نبال يرابلا حتف )174/٠١(« مِلْسُم حيحص

 ٠۸(. /6) يِبْطْرُقْلل مهفملا «(59 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف اك ديلا قيقد نبا كلذ ىلع صن



 (ها74ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ذإ "”.ينم دولا سيل :لاق نمع ّدحلا يفن ىلع هب بطلا لالدتسا اذه نِ دَعْبأو

 .هل هيفنو دلولا نود نوللا هراكنإ هيف امنإو «كلذ نم ءيش هيف سيل

 دومحمب سيلو ءال لبإلا بيطأ وهو ءداوسو ضايب هيف يذلا :لبإلا نم ٌقَرْوَألاَو

 .ُءاَقْرَو :ةبئذللو ماَقْرَو :ةماحللو ُقَرْوَأ :دامرلل ليق هنمو «هريسو هلمع يف برعلا دنع
 ةعجو «لوألا فورعملاو ؛:ةرضخ ىلإ هول برضٌُُم يذلا وه : ديز وبأ لاقو

 .رمخو رمخأ :لثم فرو

 .(۴۳۵ /۳) یاست ننسلا ملاعم (۱)

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب . ه11 ةنس يفوت ءديز وبأ «يِراَصنَأْلا تباث نب سوأ نب دیعس (9)

 .(۱۲۲۲) مقر (087 ٥۸۲/ /۱) يِطوُيَّسلل ةاحنلاو

 :هلوق ادع ١١85( /۲) حاحصلا يف يِرَمْوَجْلا هركذ ءانه ىلإ ليإلا نم ُقَرْوَألاو :يناَهِئاَقْلا لوق نم ()

 برعلا ناسل «(55 /54) يرشغزلل قئافلاء(4/١8) دّيَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ .لوألا فورعملاو

 .(575/77) يِدْيَبْرل سورعلا جات )7/5/٠١( روظنم نبال



 ش )4ت › يناهكاُفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمم حرش يف ماهفألا ضاير
 ااا رم م م مم

 رب دبل 7

 :جبارلا ثيدحلا ©

 يف "1َةَعْمَر نبذ رب دج َمصَخا 8:تلاق ٠ هه هو ةشئاع نع
 س . () ةا ا ر ما
 هنأ لإ ده ” صاقو يأ ةبتع يخأ نبا اذه هللا لوسر اي:ّدْعَس لاقف « ماع

 نمي شارف لع دلو هللا لوسر اي يأ اذه: َةَعْمَو ب ُدْبَع لاقو .هِهَبَش ىلإ ُرْظْن
 ر ر

 اتن ندب ای كلر :لاقف بتحب انی اهَبَّش ىَأَرق ِههبَش لإ كي هللا لوسر رَ « وټدیلَو

 ٩ طق ةدْوَس هرت ْمَلَق " زس اب نم ىجَتْاَو رجلا رِهاَتْللَو شارل درا

 نوبرضيو ءٌَدِكالَوْلا نونتقي اوناك ةيلهاجلا لهآ نأ أ نأ: هلاک یال ا ناهيلس وبأ لاق

 يهو.ثلاثلا ثيدحلا ءهتحتاف يف ةراهطلا باتك يف كلذ درو اك ءامل ِيناَمِكَمْلا ماَمإلا فيرعت قبس

 -18/1 ) ْرربلا دبع نبال باعيتسالا .كلذ ريغ ليقو ه ٥۷ ةنس تتام « قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع

 .( اممم

 ىلع ه١ ةنس تام «قاَحسإ وبأ «يِرْهزلا يِئَرُقْلا بيهو نب ِكِلاَم نب دْمَس صاَقَو يأ نب دعس
 .(5؟59) مقر (۲۳۲) بيرقتلا «(41۳) مقر (505/5) ريئادبع نبال باعيتسالا .روهشملا

 ةباصإلا (17185) مقر (87 ٠ /۲) ربلادبع نبال باعيتسالا «يرِماَعلا يشرق سْيَق نب ةَحْمَر نب دبع
 )٥۲۷۷(. مقر (785/4) رجح نبال ةباحصلا زييمت يف

 تاغللاو ءاسآلا بيذمت .ةَعْمَر نب نمحرلادبع نبالا اذه مسا: ةَعْمَر ةديلو نبا يف يونا لاق

 .(هالال /۲) يوونلل

 بيذ ج. هللا لوسر ةايح يف ةَبْثُع تاموءيِرْهّزلا كلام صاََو يأ مساو ءصاّقَو يأ نب بي

 ١ .(571) مقر (14 10 رجح نبال بيذهتلا

 .(454/1) يرهوجلل حاحصلا ٌدِئالَّولا عمجلاو هَ ٌةَمألاو ٌةّيبصلا : ٌةديِلَوْلا

 نبال باعيتسالا .ه۵ ٤ ةنس تيفوت هدوسألا مأ ةيِِماَعْلا ةيِشَرْقْلا سْيَ نب ةَعْمّر تنب ةدوس

 مقر 77١( /۷) رجح نبال ةباحصلا زييق يف ةباصإلا )۳۳۹١( مقر (4//1837) ربلادبع
 .(4 7 /4) ينايْيَّسلا ورمع نب دحل يناثملاو داحآلاع 590 ١١7(

 هقتعو هتبهو «يبرحلا نم كولمملا ءارش )٠١١( باب «عويبلا (۳۹) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 )¥( باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب كلذ ريغو )۲٠٠۰۵( ثیدحلا (۷۷۳ /۲)

 فالتخا عم هلثمب )١401( مقر 1١8١( /۲) تاهبشلا يقوتو شارفلل دلولا )٠١( باب «عاضرلا

 . هفورح يف ريسي



 (ه٤٣۷ت) يِناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اوعدا اذإ ةانزلاب بلا اإ مهتريس نم ناكو هروجفلاب نيف باللا "هيلع
 اهب رهظف فیر اهيلع هل تناکو اّ ملي ناک مَآ َةَعْمَرِل تناكف «حاكتلا يق وهك «دلولا

 ْمِلْسُم ل ًارفاك "”[صاّقَو يبأ نب] ةع كلهف ءصاَّقَو يأ نب ةّبُْع نم هنأ نظي ناك ٌلمح
 ءدْبَع :هل لاقي نبا ةَعْمَّرل ناكو «ةَعْمَر ِةَمَأِب يذلا لمحلا َقِحْلَتْسَي نأ هيخأ ِدْعَس ىلإ دهعف

 ام ىلع ,يخأ نبا وه دْعَس :لاقف «همألا هتدلو يذلا مالغلا يف ةَعْمَر نب َدْبع ٌّدْعَس مصاخف

 .ةيلهاجلا يف رمألا هيلع ناك

 يف محلا هيلع رقتسا ام ىلع «يبأ شارف ىلع دلو يخأ وه لب :ةَعْمَر نب دبع لاقف
 © ةلهاجلا يف هاوعد لطبأو ةَعْمَر نب دبعل يي هللا لوسر يضقف «مالسإلا

 :نيرمأ يف لصأ ٌتيدحلا اذه َّنأ © ملعتلف اذه تبثاذإ

 .مّرح ٌءطو هيلع ًارط نإو «شارفلا بحاصب دلولا قاحلإ :امهدحأ

 عرفلا نوكي نأ كلذو «”نيمكح نيب مكحلا ني :انباحصأ هلوقي ام :يناثلاو

 كلت بسحب ةفلتغ ًاماكحأ ىَطعُيف ةددعتم لوصأ ””ةبباشتم هبذاجتي "”[دحاولا]

 ١( مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . اهيلع (خ) ةخسن يف .

 ضايع يضاقلل راونألا قراشم . اهعماجو اهب راق :يأ اهديس اهب مو ءاهعماجي يأ :اهب ملي

 همر .

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 مهفملا (575 /5) ملعملا لامكإ ء(۲۳۹ /۳) نتسلا ملاعم يف درو اک ياخ ا مالك يهتني انه ىلإ

 . 0797 /۱۲) رجح نبال يرابلا حتف «(144 /4) يِطْرُقْلل

 .ملعيلف (ق) ةخسن يف
 .شارفلا توبث :لوألا انه ناركحلا :يناعنصلا ريمألا لاق

 .0147/4) ةدعلا .ةّبثَع وهو دلولا هل ىعدا نمب هبشلا :يناثلاو

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 تارابعلا هذه ِياَهِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ديلا قيِقد نبا مالك يف درو امك وهو .ةبباشم (ق) ةخسن يف
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 (ها84ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا وس جل سس اساس هاا سس هس سس سس هس نس سس هس سنان

 .لوصألا دحأل مكحلا ضّخمتُي الو تابباشملا

 يِطْعَأَت بتعب هقاحإ يضتقي نيبلا هبَّشلاو «ةعمزب هقاحلإل ضتقم شارفلا َّنأ كلذ نايبو

 © .هنم باجتحالاب ةدوس رْمأب هبشلا رمأ يعوُرَو «ةَعْمَّرِب قحلأف «شارفلا ىضتقمب ٌبسنلا
 ْ .لوقنملا ثيح نم اذه

 كح نم هل دب الف دحاو لحم يف ناتبئاش تضراعت اذإ هنإف لوقعملا ثيح نم امأو

 «ةعقاو يف مكح نع اوفعي مل مهنإف ب فلسلا ةريس ليلدب « مكح نع ةعقاو اولخت ال ذإ

 ًاعم“ امهلامعإو يك ىرخألا نود نيتبئاشلا ىدحإ رابتعاوءاهيف مكُح ال هنأ ىلع ٌءانب
 .هانركذ ام الإ صنم الف «ضقانتم لاوحألا عيمج يف ًاقلطم

 كتل كلام بهذم يف هدوجو رثكي[ق /آ /1١5١/فرصتلا نمي عونلا اذهو

 بترف «بئاوشلا ضراعتل نيضقانتم نيمكحب ةدحاولا ةلأسملا يتلاح يف مكحي ام ًاريثكف

 قيرفتلاب "”هدسفأف ةدحاولا ةدايعلاك ءوضولا لعج هنوكل ءاهاضتقم ةبئاش لك ىلع

 .لاط نإو ًاوهس قيرفتلاب هدسفي ملف تادابعك هلعجو ءادمع شحافتملا

 'اهيف ةمامإلل ريثأت ال ذإ «لاعفألا يف ًايناب [خ /ب /770] /قوبسملا لْعَج كلذ لثمو 00
 بجوي “ موصلا يف ًاوهس لكألا هلعج كلذ نمو .اهيف ةماّمإلا ريثأتل لاوقألا يف ًايضاق

 ءاضق بوجو يف دمعلاك -ًاضيأ- هلعجو ءًاعوطت ناك نإ هبجوي الو ءًابجاو ناك ْنِإ ءاضقلا

 ملف ًاريقف َناَيْدمْلا هلعج كلذ نمو .عباتتلا عطقي ال هنأ يف '”ضرملاكو«روذنملا مولا

 .ثرحلاو ةيشاملا ةاكز هيلع بجوأف ًاينغو «نيدقنلا ةاكز هيلع بجوي |

 غلبم غلبي مل يذلا ماعلا وأ لهاجلا  دبعلا دقتعيف انبهذم يف ةريثك كلذ ٌرئاظنو

 ۷١(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيد نبا مالك اذه (1)

 . مالكلا ميقتسي ىتح (ق) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو . اهلامعإو (خ) ةخسن يف (؟)

 . مالكلا ميقتسي ىتح (ق) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .اهدسفأف (خ) ةخسن يف (۳)

 .مايصلا (ق) ةخسن يف ()

 . مالكلا ميقتسي ىتح (ق) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .ضيرملاك (خ) ةخسن يف (5)

 .مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .ريغلا (ق) ةخسن يف



 ےک  نطلاباتك_ د (ه/؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «ٌضقانت كلذ نأ ءةعيرشلا بحاص "[دوصقم] رسب طحن لو ,عرشلا يف رظنلاب لالقتسالا

 :ليق امك نكلو «لاق امك سیلو «سایق ىلع يرجي ال كلام بهذم نأو

 ؟”هيقسلا مُهَقْلا نم ةتفآو * **# ًاحيِحَص ًالوق بئاَع ْنِم ْمُكَو

 2 .هظفل رثكأو بيرقتلاو نايبلا بحاص مالك ىنعم اذه

 وأ باجيإلا ىلع وه له ؛ةَدْوَس اي ُهْنِم يِبِجَسْحا » :- مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوقو

 9 كلام لاق كلذبو. باجيإلا نود بابحتسالا ىلع هنأ :ٌحيحصلا ؟بابحتسالا

 ءيِرْوَّلاو ؛يأرلا باحصأ لوق نع اوباجأ هبو «مهريغو هرْوَن وبأو “ييفاشلاو

 كلام لوق دحأ كلذ نأو هدالوأ لع تمرح ةأرماب رجف نَم نأ أو «ىَعاَرْوَألاَو

 ميرحتلا يف هاَرْجَأَف هِاَم نم هنأ -مالسلاوةالصلا هبلع- ملع ةع هبشلا ىأر امل :اولاقف

 اهميرحت نوري ال مهريغو يعفاشلاو كِلاَم ناك الو ءهنم باجتحالاب اهرمأو «بسنلا ىرجم

 «هبشلا نع هزنتلاب راهظتسالاو بابحتسالا ىنعم ىلع « ُهْنِم يبجتخا » :ةدوسل ُهّلوق اولّرأت

 تباث ” اهاخخأ ناك ول اهاري ال نأ ًازئاج ناك دقو :لاق.ننسلا حرش يف يالا هلقن اذكه

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . )۱۸٠( هناويد يف روكذم تيبلا اذهو« يبنتملاب ريهشلا نيسحلا نب دَمْنَأ رعش نم وه

 .هنع ثحبلا دعي باتكلا اذه ىلع فقأ مل

 مهركذ نيذلا ثالثلا ءالؤه ىلإ هازعو اهيف حيحصلا لوقلاو ةلأسملا هذه ٍضاّيِع يضاقلا ركذ

 نيذلا ةعبرألا مهو «يناثلا لوقلا باحصأ هيلإ بهذ ام ركذو «هلوقب لاق نمو كِلاَم مهو ييناَمِكاَمْلا

 نمم -ًاضيأ-و :(507" /4) ملعملا لاكإ . مهلوقب لاق نمو يأرلا باحصأ مهو ِيناَهِكاَتْلا مهركذ
 )١159/١١(. يراقلا ةدمع هباتك يف يِنْيَعْلا مهاوقأ ركذو ةمئألا ءالؤه ىلع صن

 )94/1١*( مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّتلا حرش «(۲۲۸ /۱) ینّرَلا رصتخم ء(۳۰ /5) يعفاشلل مألا (5)
 .(7//19) يبويلقلل ةريمع ةيشاح

 مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .اهاخأ (ق) ةخسن يف (5)



 << ناسا باتک حح (ها74ت ) يِناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 عنا نإ ءاسښلا نم ردح اڪ نيس يلا سي
 ةصق يف لاق يبنلا نأ ىرتآلأ هب مكحلا ©" عطقي ال مث رابتعالا نم عونل رومألا

 هار اف اذكو اذك هب ْتَءاَج ْنِإَو َهْيَلَع َبَّذَك الإ هارأ مف اذكو اذك وب ْتَءاَج نإ » :ةنعالملا

 يف هبشلاب مكحي امنإو هب مكحي مل مث « هوُرْكُملا ِتْعَّنلا ىلع وب ْتَءاَجَق ءاهيلع ٌقَدَص الإ
 دوجو ىلإ ةنعالملا يف هبشلا ىنعم لطبأو ةَقاَقلاِب مكح اك هتم ىوقأ هيف دجوي ال عضوم

 اهيف دجو اذإف «صن اهيف نكي مل اذإ «سايقلاب ةثداحلا يف مكحي اك اذهو «هنم ىوقأ شارفلا
 .ملعأ هللاو /”.سايقلا هل كرت رهاظ

 ءطولاب ًاشارف نوكت اأ :ينعأ ءانبهذم وهو هةر اك ةَّمألا شارف نأ هيفو
 تتبث وأ «ديسلا هب فرتعاف دلوب تتأ وأ ءاهتطوب اهديس فرتعا ىتمف ء[ق /ب 77 فلز

 .هب قمل“ [أ] ركنأ نإ ةنيب هيلع

 .اهلثم يف دلولا قحلي ةّدم يف دلولا قلو ءظولا ناكمإو < دقعلابف ةر ا امأو

 . مالكلا ميقتسي ىتح (ق) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو « اهريغل (خ) ةخسن يف

 .(۳۲) ةيآلا بازحألا ةروس

 ٍناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ياما مالك نم هتبثأ ام ملعأ هللاو باوصلاو «عقي: (ق)و (خ) ةخسن يف

 ۲٤١١(. /۳) يباَطَّخلل ننسلا ملاعم . مالكلا قايس ىلإ برقأ يهف تارابعلا هذه

 ني هركي ام (0) باب ءةئسلاو باتكلاب ماصتعالا (99)باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 وشت ال يتلا لَها :َلاَعَت ِهِلْوَقِ عدلا ٍنيّدلا يف ٌوُلُعْلاَو ملعلا يف عُرالاَو مَعَ

 . (181/5) ثيدحلا (۲۹۹۳ /7 [۱۷ ۱ :ءاسنلا]4 ّقَصْلأ ل لآ لع ولوت الو مکزیو

 نتسلا ملاعم هباتك يف درو امك يباًط ا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةأرماب رجف نم نأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 كِاَم يلوق دحأ كلذ نأو :ِناَهِكاَقْلا لوق ادع ء(١۲۹ /4) يزل ا نبال لكشملا فشك «(۲۳۹ /۳)

 )٤/ ٠١۳(. ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك نم وهف ثيدحلا اذهب نيلدتسم
 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو . تبثو (ق) ةخسن يف

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 نبال ديهمتلا ((؟ 4٠ /۳) يباَطَخلل نتسلا ملاعم ء(۸ /5) يِحاَبلل ىقتنملا (117/5) يرزالل ملعملا

 .(159/5) قاّؤَملل ليلكإلاو جاتلا «(187 /۸) ريلادبع



 (ها/74ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ريغ نم دقعلا َبِقَع قلط ول :لاقو «ةّصاخ دقعلا طرشف  ةًميَِح وبأ ذشو ع

 9 .هب قحل ذئتيح نم رهشأ ةتسل دلوب تءاجو يطو ناكمإ

 , eا ۳

 .ثراوب اورقُي نأ ةثرولل نأ هيفو °

 © كل خأ :يأ « َكَلَّوُه » :ىنعمو

 ^. شارفلا بحاصل : يأ )0 شارف ُدَلَوْلا :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 © قازا :ٌدهاعلا ( ُرَجَحْلا رِهاَحْلِلَو » :هلوقو

 سيلو ةراجحلاب مجّرلا :انه اه رجح ا ىنعم َّنأ سانلا رثكأ بسحي :يباّطَحلا لاق
 :انه اه رجحلا ىنعم امنإو ءنصحملا مجرُي انإ مجري ناز لك سيل هنأل «كلذك رمألا

2 

 يفامو «بارتلا ريغ كلام :ءىشلا نم ُةَنْسَيآَو لجرلا تبيح اذإ كلوقك ءةبيخلاو نامّرجلا

 كءاج اذإ ١ :لاق هنأ لَو يبنلا نع يور دقو «مالكلا نم كلذ وحنو رّجَحلا ريغ كدي

 برضف هل نمث ال ّبلكلا نأ ديري < ابات همك الماق ]م51 بلطي بْلَكْلا ٌبِحاَص

 )٠١١/۱۷(. ىح رسل طوسبملا

 .(544 )٥/ ملعملا لاكإ يف امك «ضايِع يضاقلا كلذ ىلع صن

 .(1 8٠ /۳) نئسلا ملاعم هباتك يف درو امك اطا مالك صن اذه

 )٤/ ۷١(. ديِعْلا قيِقك نبال ماكحألا ماكحإ

 مِلْسُمو يِراَكُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ء(۲۳۹) يرهزألل يالا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

 برعملا بيترت يف برغملا «(2747/1) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )۳٤۸(, يديمحلل

 . )١55/5( روظنم نبال برعلا ناسل )١77/7(( يزرطملل

 نبال برعلا ناسل )١/ ٠٠١( يرهزألل ةغللا بيذبت ء(١۳۲ /۳) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 .(۳۷ )٠١/ مِلْسُم حيحص ىلع يووتلا حرش «(517/4) روظنم

 .(581/) يبخل ننسلا ماعم .ترابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا عجرملا نم ةدايزلا

 «-ورمع نب يِنَْي - لاد يع انث - َةَْوَت وبأ - عفان نب عيبّرلا انثدح :لاق هلل دٌّواَد وبأ هجرخأ

 .هركذف...... لو هللا لوسر یہ :لاق ءساّبَع نب هللادبع نع ربح نب سيف نع «ميركلادبع نع



 . (ها؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ها 4١ ةنس تام «ةرشاعلا نبي ءدباع ةجح ةقث ءسوسرط ليزن «يبلحلا «ةبوت وبأ «عفان نب عيبّرلا-

 .(۱۹۰۲) مقر (۲۰۷) بيرقتلا .ق سد م خا

 «ةنماثلا ني مهو |مبر هيقف ةقث ءيِدَسَأْلا بو وبأ يقرا ديِإَوْلا يبأ نب ورمع نب هللادْيَبُع-
 .(2۳۲۷) مقر (۳۷۳) بيرقتلا .ع ءةنس الإ نينا نع ھ۱۸۰ تام

 .0/5) مقر (۳۸ /۷) رّجبَح نبال بيذهتلا بيذهم .ةقث :يئاسَلاو نيِعَم نبا لاق

 )١١/5(. تاقثلا ةفرعم .ةقث :ٍلِجِعْلا لاق

 .(5//51) تاقثلا .تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو

 حيرجتلاو ليدعتلا .سأب هب سيل :لاقف يقرلاو رمع نب هللاديبَع نع ىيحي لثس: دينجلا نبا لاق
 .(445) مقر (897 /۲) يجابلل

 ٤۸٤(. /۷) دْعَس نبا تاقبط .أطخأ ابرو ثيدحلا رشک ًاقودص ةقث ناک :[77*٠تّدْعَس نبا لاق

 نب ريهز نم لإ بحأ وه ءأركنم اثيدح هل فرعأ ال قودص ةقث ثيدحلا حيلاص :متاح وبأ لاقو

 )١1603(. مقر (58/8”7) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا .دمحم

 «ةماريلا نِ ةيرق ىلإ ةبسن «يمرضخلا وهو ّيَمَأ يتب ىلوم ءديعس وبأ ءيِرّرجلا كلام نب ميركلادبع-
 )٤٠١٤(. مقر(” 71)بيرقتلا .ه117١/ ةنس تام «ةسداسلا نم «نقتم ةقث

 .(0071/) مقر (557) بيرقتلا.د «ةعبارلا نم ؛ةقث «ةريزجلا ليزن ءيفوكلا «يويَِللا ربح نب سْيَق-

 :ساّبَع نب هللادبع-

 :ثيدحلا جيرخت

 ثيدحلا (۲۷۹ /۳)بالکلا نايثأ يف (4)باب «ةراجإلا (۸)باتكءدواَد وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

١ (TEA) 

 :مكحلا

 .(417 /5) .حيحص هدانسإو :يرابلا حتف يف رجح نبا لاق

 )5١7/9(. .حيحص دانسإب دّواَد وبأ هاور :عومجملا يف يِوَوَّنلا لاقو

 )017١/4. .حيحص ثيدح :ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيِقد نبا لاقو

 ظفايملاو ("17/5) يرذنُلاو «( ۲۷۹ /۳) دوا وبأ هنع تكس ساّبَع نبا ثيدح :يناَكْوَّشلا لاقو

 .(۲۳۸ )٥/ راطوألا لين .تاقث هلاجرو (۳ /۳) صيخلتلا يف



 ےک ناعلاباتک رح (د١٤٠۷ت ) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ° .ةميق هل سيل يذلا بارتلاب لكلا
 «لصألا وهو «لادلا مض دّبَع يف زوجي « َةَعْمَّز ُنْب دَ اي » : - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوقو

 (©.حتفلا نم رثكأ ةَعْمَر ميم [ين] ناكسإو نبا نونل اعابتإ "”هحتفو

 س تح حربا ا

 ثيدحلا (۷۷۹ /۲) يِراَخُبْلا دنع يِراَصُنألا دوُعْسَم يبأ ثيدح نم هانعمب دهاش ثيدحللو

 )15١8(. ثْيدحلا (۱۱۹۹ /۳) ملم دنع جيِدَخ نب عفارو (23177)

 ۲٤۱(. /۳) ننسلا ملاعم هباتك يف درو امك یبا ا مالك ىهتنا

 .اهحتفو (ق) ةخسن يف

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ةدمع «(۲۸۸ )١/ يِرّوَّتلِل تاغللاو ءامسألا بيذبت ء(١۷ /5) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 .(455 /۸) نّقلْما نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا ؛(21378/11) يِنيَعْلل يراقلا

 بتك يف هب رفظأ مو - نوكسلاب - ةَعْمَّز :نولوقي نوثدحملاو:[١۷۷ ت]-لاعت هلا ههر- يمويفلا لاق

 . )١/ ٠٠١( رينملا حابصملا .ةغللا



 (ها؟4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 سفاكلا ثيدحلا ©

 هجو ٌريِراَسَأ فَ ٥ اروم لي يبنلا لع لحد E :تلاق ك8 ةشك هو ةشئاغ نع

Ea 3 

 هذه َضْعَبَنِإ :لاقف یز نب ٌةَماَسأَو «ةئراح نب ديز ىلإ افا رظن ” ارز د نا ير :لاقف

 60 . « ٍضْحَب ن ماَدَألا

 ” . «ًاغقاًق رر ناک » :ظفل ينو

 : حرشلا

 5 :رعاشلا لوق امأو نزا فال رو تلا

 َبُْسَت ْنَم ُمُهَق اوُرْبدَأ نإو **** اوُنبقأ مه م نإ مهرس

 ورم ي اتع ا رس :لاقي مه دارس يف مُهْنَعْطَت :هانعم لب «ىنعملا اذه نم سيلف

 :يهو بش عج ماج يف مهْنَعْطَت :يأ بش س بش انام: هلوق

 .مالكلا ميقتسي ىتح ایت و. هلل لوسر نإ برک يف 0(

 .(۲۷۸) يفسنلل ةبلطلا ةبلط )٠١/ ٠١( روظنم نبال برعلا ناسل .قربلاك رينتستو عملت :يأ ()

 بيذهت ء(۷۷۴۷) مقر ۷۷١( /5) ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .يجلدملا ةدعج نب روعألا نزرع (۳)

 )۷٤(. مقر (4؟ )١٠١/ رجح نبال بيذهتلا

 (15184) ثيدحلا )١547/5( فئاقلا (۳۰) باب «ضئارفلا (۸۸) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ (4)

 قاحلإب لمعلا )١( باب ءعاضرلا (۷) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب كلذ ريغو

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )٠٤١۹( ثيدحلا ( 9١81 /۲) دلولا فئاقلا

 دلولا فئاقلا قاحلإب لمعلا )١( باب «عاضرلا (۷) باتك يف ملم اهجرخأ ثيدح نم ةعطق (0)

 )١459(. ثيدحلا ( )9/ ٠١87

 :(199) يريرحلل صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد يف هيلع صوصنم تيبلا اذهو هيلع فقأ مل (5)

 . 01/15) يديبزلل سورعلا جاتو )٤/ 05٠ روظنم نبال برعلا ناسلو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۷)

 يِْيَبزلل سورعلا جات 060 /4) روظنم نبال برعلا ناسل :(208/1) يرهوجلل حاحصلا (۸)

(9D 



 ( ها؟4ت) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضابر
 ا تد ت م سس

 0( م تشألا

 يف يتلا طوطخلا يهو «بع لشم ري عمج ٌداَرْسَأو «راّرْنأ عمج :«ٌريِراَسَألا »و

 .ةهبحلاو هجولا

 ةحاّرلا يف يتلا امأو ءنوُضُعلاو ةّريألا :[ خ/1/ ۲۳١1 / -ًاضيأ- اهيف لاقُيو
 ص او )7 م 0 .
 .ردسو ةَردِس : لثم رّرِس عمج لاو ةَّزِس اهدحاوف

 قرد

 قهز

002 

(€) 

(0) 

(0) 

 .سايق ريغ ىلع ةرسألا :هيف -ًاضيأ- لاقُيو

 «سايق ريغ لعررسو «سايقلا ىلع رارسأف «ررسو رارسأ :-ًاضيأ- لاقُيو

 ږد و و ورع رە
 .اهطوطخ يهو «ةهبجلاو فكلا  :رارسلا دحاو ٌرَرَّسلا:يِرَمْؤَجْلا لاقو

 (© :ىقْمألا دشنأو

 5 سوس مج 8 ەچ م 2 هعر © 2 2
 يرئاض ينتدعوأ نإ تنا له#### اهراَرْسَأَو فك ىلإ رظناف

 .و ° هتهبج َريِراَسأ يف ُدِرَطَي لالا قنوَرَو -مالسلوةالصا هلع- هتفص يف :ماّمإلا لاق

 © .ةيناث ياز اهدعب ةددشملا ةمجعملا يازلا رسكو «ميجلا حتفو «ميملا مضب :اَزّزجم »و

 57١(. /4) يِيَبْرلل سورعلا جات يدل

 صاونملا ماهوأ يف صاوغلا ةرد ء(۲۳۷ /۳) يباَطَخلَل نئسلا ملاعم «(587 /۱) يرهوجلل حاحصلا

 ء(۲/۱۲١٠۲) يرهزألل ةغللا بيذب# ء(١٠ /5) روظنم نبال برعلا ناسل ء(۱۹۹) يريرحلل

 «(۷ )۱١/ يِدْيَيرلل سورعلا جات «(51) يسلبارطلل ظفحتملا ةيافك ء(۲۷۸) يفسنلل ةبلطلا ةبلط

 ٤۷۰(. /۲) يربكعلل بابللا ۱۲ 170/1١(

 .(004/1) .رارسأ :يِرَمؤَلا لاق اهفورحب تارابعلا هذه ئاَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا حاحصلا يف

 مقر (01) يحمجلل ءارعشلا لوحف تاقبط .ريصب وبأ ءلدنج نب سْيَق نب نوميم :وه ىََسْعَألا

 )١55(. هناويد يف هيلع صوصنم تيبلا اذهو :(204)

 . هنبيج ةّرسَأ :لاق هنأ الإ (۱۱۷ /۲) ملعملا هباتك يف درو اك لاج يرزألا ماَمإلا مالك صن اذه

 حيحص ىلع هحرش يف امك -لاعت هل هحر- روهشملا حيحصلا وه اذه :لاقو يِوَرَتلا طبضلا اذه ركذ
 لت



 1 ( هت | ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOOا 0111  ERR oo CCPC CCC 

 . اضيأ حتفلا يازلا يف :ع لقنو

 ةفايقلا تناك "جلد ينب نم وهو «ةروسكم ءارو ةنكاس ةلمهم ءاحب :زرححو

 .كلذب مهل برعلا فرتعت «"”دّسَأ ينب يفو «مهيف

 ًاريسأ ذخأ اذإ ناك هنأل رج هل ليقآ[ق /أ /۱۲۲1/ :راّكَب نب ريبزلا لاق

 ^ .هتيصان“ ٌدج:هريغ لاقو

 °” . بيرق هيف نحن تقو لوأ :ليقو . لبق : 1

 .(۳۹۳ /۱) رجح نبال ةعفنملا ليجعت*«(0/7 )٤/ قيقد نبال ماكحألا ماكجإ ء(١٤ )٠١/ ملم

 .(199/5) يِمْطَرَفْلل مهفملا

 )١( يِدْنَشَقْلَمْلل برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةيابخ .ةّناَنِك نم نطب )۳۷۲(.

 برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن . نوطب يذ نم ريبك نطب مهو ةيناندعلا نم ةَمْيَرَخ ينب نم يح (؟)
 )٤۸( يِدَْسَقْلقْلل

 يفوت «هللادبع وبأ ءيندملا يِدَسألا ريبزلا نب هللادبع نب تباث نب بعصم نب هللادبع نب راكب نب ريبزلا
 )١19(. نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا .ه۲ 07 ةنس

 ةّديسي نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ؛(5 ٤ /؟) ةف نبال ثيدحلا بيرغ . عطقلاو صقلا وه :زجلا

(۷/ 0180). 

 رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصالا ١571(( /4) ريلادبع نيال باعيتسالا يِيَّرلا بعصم وهو

 ٥۷(. /۱۲) رّجَح نبال يرابلا حتف «(الاله /ه)

 قراشم :(5957- )٤/ ٠٠١ ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ء«ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .(45 )١/ ضاّيِع يضاقلل راونألا

 ١١[ :دمح ] € ا٤ لا5 ا5۲ نو قابلا أرقو ارصق 1١7 :دمحم ] ( اا لا5 ا51 :هدحو ريِثَك نبا أرق

 .(500) يِواَدْعَبلا ىسوم نب دمال تاءارقلا يف ةعبسلا . ادودمت



 ( ها/14ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

(1) 

(r) 

(۳) 

 يف كلام ةَبثأو ” اقلطم يعِاَشلا هتبثأو 7 ًاقلطم ةَّقيِنَح وبأ هافنف «كلذ يف فلتخا دق

 .هنع روهشملا يف رئارحلا يف هافنو ءءاَمِإلا

ْ 
 ناك نإو «ةلمجلا ثيح نم '”ءمهلوقب مكحلا ةحصو ءةفاقلا رْمأ توبث ىلع ٌليلد هيف

 رئارحلا يف هتبثأ هنأ :كِلاَم نع بُهو نبا نع ©” يِزاَّرلا نع يِرَيْمَألا ىور دقو :ع

 .زّزَجح لوقب رس دق - مالسلاو ةالصلا هيلع- هنآل «ثيدحلا اذه نيتبثملا "”ليلدو «أعيبج ءامإلاو

 ةالصلا هيلع- رقي الو لطاب هنأل ءًاعرش ربتعي ال رْمأب رسل و يبنلا نكي ملو :اولاق
 - هنأ نم ةَعْمَر ثيدح يف -ًاضيأ- مدقت امو هب رسي نأ نع ًالضف لطاب ىلع -مالسلاو

 امنإ شارفلا َّنألو «"” « هنم باجتحالاب ةدوس رمأف هة ًانيب اهبش ىأر -:٠ مالسلاو ةالصلا هيلع
 شارفلا اندقف اذإفءشارفلا بحاصل دلولا نأب هيف عطقُي الو « رِهاّظلا ةهج نم هب ىضق

 ^“ هبشلا وهو رخآ هجو نم نظلا انيَلطت © نظلا ةبلغل يدؤملا

 يباَّطَخْلل ننسلا ملاعم ۲۷١( /6) لكشملا فشك هباتك يف درو امكءيِزْوَجْلا نبا مالك صن اذه

 .(180 /5) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع «(۷۲ /5) قيقد نبال ماكحألا ماكحإ )۳۷

 ماا نب ال ريدقلا حتف حرش ۲٤٤(« /7) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب«(١7 /۱۷) يِخَرّسلل طوسبملا

 .(4//0791) مّيَجُت نبال قئارلا رحبلا )/ ٥۳(«

 ۳۷١(« /۸) يلمرلل جاتحملا ةيابن 8٠"(: /17) يدزَرالل ريبكلا يواحلا ۲٤۷(« /5) يعفاشلل مألا

 .(6 )١/8 ١7 ىمريجبلا ةيشاح

 مالعأ ريس .ةئم عبرأو عست ةنس ىلإ شاع ءساّبَعلا وبأ «يِذاَّرلا ميهاربإ نب رادنُب نب نسحلا نب دَمْحَأ

 .(٤)مقر (۱۸۳ /۲۸) يَِهَّذِل مالسإلا خيرات «(81) مقر (۳۰۰ - ۲۹۹ /۱۷) يِمهَّذلِل ءالبنلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتيثأ ام باوصلاو .ليلدب (ق) ةخسن يف

 .۲۳۹ص ۱ج

 (هال )١/ يثكزّرلل هقفلا لوصأ يف طيحم ا رحبلا .ِنيقَرَطلا ّيَداَقِعا نم ٌحِجاّرلاُداَقتْعإلا : نَا

 صن هتيبلغأ اذه ءانه ىلإ ًاقلطم ةّفيِزَح وبأ هافنف «كلذ يف فلتخا دق ناك نإو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 = هبطت



 (ها؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 للسيل آل

 3 مياس سس# ل

 عضت ىتح رخؤي لو« ينالْجَعْلا ةصق يف َنَعال # هنأب هافن نم جتحاو :ماّمإلا لاق
 .ةَبّسلا ىرّيو

 ملمث < نالفل وهف اذك هب تءاج نإ 7:نينعالتملا ةصق يف -ًاضيأ- ركذ دقو

 ةبشلا نأ ىلع كلذ ّلَّدَق ° ءاَهَّدَح الو ءةهوركملا ةفصلا ىلع هب تءاج اذ همكح ضقني

 ملف ةبَشلا ىلع ٌمَدَّقُم وهو «هيلإ ُمَجَرُياشارف انه اه نأب ءاذه نع لصفناو «ربتعم ريغ

 «صنلاب مكحلا ضقني مل اكءهتجرد نع طحني امم هفلاخي ام روهظب هيلع ينبملا مكحلا ضقني
 .هفلاخُس ايقلا نأ دعب ايف رهظ اذإ

 هيلع بسنلا تابثإ يف لّوعُيو «هيلإ عجرُي تباث شارف نك رئارحلا أ ةقرفتلا ةجحو

 ىلإ اهيف رقتفاف ءاه شارف ال ةّمآلاو «ةبتُر هنم ضفخأ هاوس رخآ ىنعم بلطت ىلإ تفتلي ملف

 © . َهَبَّكلا ةاعارم

 ؟ةداهشلاك نينثا ْنِم ّدبال وأءدحاو كلذ يف ىفكي لهف (” ةَفاَيِقْلا توبثب انلق اذإو

 لايكإ ١١١(« /۲) ِيناَِكاَقْلا نم ةطيسب ادج تافاضإ عم ملعملا هباتك يف درو اك يرِزالا ماّمإلا مالك

 . ۲٠٠١( /4) يطرق مهفملا 2107 /4) ضايع يضاقلل ملعملا

 عزانتلاو قمعتلا نم هركي ام (0) باب ءةنسلاو باتكلاب ماصتعالا (44) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 يف ناعللا (4) باتك يف ٍمِلْسُّمو ء(٤5۸۷) ثيدحلا (؟571“ /5) عدبلاو نيدلا يف ىلغلاو ملعلا يف

 )۱٤۹۲(. ثيدحلا (١١؟9 /۲) هتحتاف

 ےس ج سرم مرک رسم
 نأ باعا اتعأؤريو # )4١( باب «ريسفتلا باك 58 باتك يف يراّخْبْلا اهجرخأ ثيدح نم ةعطق

 باتك يف مِلْسُمو )٤٤۷١(« مقر (۱۷۷۲ /5) [۸: رودلا] ریزان هاو ندم ما دیش ر وال ر ع

 .(597١)(ثيدحلا )۱۱۳۶ /۲) هتحتاف يف ِناَعَللا بات (4)

 قفاوم وهو «مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .اهرض (ق) ةخسن يف

 )١١١/۲(. يرام ملعملا .يناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 . )9 ملعملا هباتك يف درو امك -ىاعن هلا هحر- يالا ماَمإلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .ةفاقلا (ق) ةخسن يف



 (ه174ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 جمس جس rrr ا سا احا سساسما

 . مسالا نبا لوق لوألاو «"”يِعِفاَّشلاو كلام لوق وهو

 ْنِم لكشآ يف كلذ نوكي امنإ هنأ هولاق ايف كلذب نيلئاقلا نيب فالح الو :ع

 «لوألا نِم ءاربتسالا لبق دحاو رهط يف ةّمأْلا نآطي عئابلاو يرتشملاك «نيتباثلا نيشارفلا

 نم لمحلا دمأ ىصقأ نم لقأو «يناثلا ءطو نم رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب يتأتف لمحتف

 «هدقع ةحصو كلا ةهبش هلف «هبحاص هنم ًاعونمم رخآلا ٌعطولا اذه ناك نإو «لوألا ءطو

 يف حاكنلا دقع حصي ال ذإ ءاذه يف كلملاو حاكتلا نيب هلوق روهشم يف كلام ّقَّرَق اذهلو

 ثحبلا بوجول «ةلفغلاو لهجلاب هرذعي ملو «ءاربتسالا يف ءارشلا دقع فالخب هةَّدِعلا
 حيحصلا ءطولاو حيحصلا [ق /ب /١؟71/دقعلا حجّرَق كلذ يف هطيرفتو «يصقتلاو

 .هريغ نود

 دقعلاوءرذع نايسنلا وأ ةّدِعلا يف حاكنلا مكحب لهجلا نأ :رخآلا لوقلا يف ىأرو

 ءدقعلا داسف عم مدقتم شارف نكي ملول اک ءامكح ”شارفلل بجوت ةهبش كلذ ىلع
 ٌ .دقعلا ةهبّشل دلولا قوحل يف ءطولا ميرحتو

 ءنوُنْحَس لوق وهو ؟ امل انبا نوكي له «ًاعم "هيِتيِعّدُمب ةفاقلا هتقحلأ اذإ اوفلتخاو

 )١( ىقتنملا يف يِجاَبْلا هيلع صن دقف كلام لوق امآ )١5 /5(« راكذتسالا يف ريلادبع نبا و )۷/ 10/5(«

 ملعملا لامكإ يف ضايع يضاقلاو ء(١۲۷ /۲) دهتجملا ةيادب يف دشر نباو )6/ ٦0۷ -10/8(:
 مهفملا يف يَِطْرُقْلاو )٤/ ۲١٠(ء نآرقلا ماكحأل عماجلا كلذكو )۱۰/ ٠١۹(.

 مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يورَتلا هيلع صن دقف ياشلا لوق امأو )١/٠١  24يِزاَرِيَّلل هيبنتلا
 )2055(. يوّونلِل نيبلاطلا ةضور )٠١١/١۲(.

 ةريخذلا هباتك يف فاَرَقْلاَو ( 108/4) ملعملا لاكإ هباتك يف ضايع يضاقلا كلذ ىلع صن

 )۲۸/۱۰( 007 /4( مهنملا يف يِْطْرَقْلاو )5١1/5( اضيأ هعماج ينو )۲۵۹/۱۰(.

 لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو « نايسنلاو (خ) ةخسن يف

 ضاَيِع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه يناهِكاَمْلا هنم )208/5(.

 هتم ذخأ يذلا ملعملا لاكإ نم هتبثأ ام باوصلاو «نيلوقلا (ق)و(خ) طوطخملا يف هتدجو يذلا

 تارابعلا هذه ٍناَهِكَمْلا . )198/5(.

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح (ق) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .هييعدمب (خ) ةخسن يف

 .(598/4) اهفورحب تارابعلا هذه ينامِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ



 (ه/74ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

  2w )0( ofوقر < 0 8 5 ۲
 (باطخلا نب رمع لوق وهو ءامهنم ءاش نم لاو راک ىتح كرتُي :ليقو روت يبأو

 قحلُي :ةَمَلْسَم نب دمعو «نوّشَجاَلا نب كلملادبع لاقو «(”ىِعِفاَّشلاو كلام هلاقو

 .ًاهبش هل امه رثكأب

 "هب "”قحتليف لوألا ملع نِ الإ :ةّمَّلْسَم نبا لاق

 .هيف عزونو لكشأ ام مكح يف اقلب لرقل ني نرزألا فلتخا كلذكو

 لاقو «نيتأرماب كلذكو «هيف اعزانت اذإ نيلجرلاب دلولا قحلي :© ةفيَْح وبأ لاقف

 قحلُي :هوحن نسحلا نب دمحم لاقو :نيتأرماب قحل الو «نيلجرب قلي : فسويوبأ

 .ةدحاو مأي الإ قحلُي الو ءاورثك نإو ءابآلاب

 )١( دهتجملا ةيادب هباتك يف كلذو ءهلوق ىلع دشر نبا صن دقو )۲/ 579 (.

 )57/١١(. مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوّوَتلاو «(7 4 /۸) ىربكلا ةنودملا (؟)

 .(575/5) دهتجملا ةيادب هباتك يف دشر نباو «(37” 5 /۸) یربکلا ةنودملا يف كلام كلذ ىلع صن دق (9)

 ىلع هحرش يف كلذو يوللا و 217 /) مألا هباتك يف درو امك يِيِفاَّشلا ماَمإلا كلذ ىلع صن دقو

 .( 55/٠١ ملم حيحص

 يِبَمَّذَلِل مالسإلا خيرات .ه47 ةنس يفوت «هللادبع وبأ ءيِراَصّنَألا ةَمَلَس نب ةَمّلْسَم نب دمحم
 .(4)مقر(115-117/5١)

 ٍناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ يف ءاج ال ةقفاوم يهو .قحليف (ق) ةخسن يف

 .(504/5) اهقورحب تارابعلا هذه

 تاهمألا عماج هباتك يف كلذو ةَمَّلْسَم نب دمحم لوقو نوشَجاَلا نبا لوق ىلع بجاحلا نبا صن دق

(6). 

 ؛(54/5) ريدقلا حتف حرش يف مالا نبا نسحلا نب دمحو فسوي يبأ لوقو هلوق ىلع صن
 يف يراقلاو (۲۳۷ /۳) هفورحب ننسلا ملاعم يف يباَطَْللاَو (154 /5) عئانصلا عئادب يف ناَساَكْلاَو

 .(1777" /5) حيتافملا ةاقرم

 تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعبو ءال : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ءابآلاب قحلُي : هوحن نسحلا نب دمحم لاقو :لاقف (ال) نودب لوقلا اذه ركذ ضايع يضاقلا تدجو

 ننسلا ملاعم يف هتدجو اذكهو ؛(598/4) ملعملا لامكإ .ةدحاو مأب الإ قحلُي الو ءاورثك نإو

 كلذلو هللا ءاش نإ باوصلا وهو ٠١( ۲/۹ يِْطْرُقْلل مهفملا يف كلذكو :(774 /۳) يباَطَحلل



 ( هالات ) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | ت ےک ا و سس ل

 .ملعأ هللاو ا ب رق | قاشا لقد

 داوسلا ديدش دوسأ رک هؤوسي كلذ ناكوب كيلا لوسر بح «ةماسأ بسن

 ا سلا

 مه ًاَفاَك هنوكل« 4 يبنلا كلذب رس ) ةفاقلا لوق ىلإ يِغْضُت ةيلهاجلا تناكو «نوللا

 °” . هيف نعطلا نع

 يهو ءايهمادقأ روهظو اهسوؤر اديزو ةماسأ ةيطغت ةياورلا هذه يفركذي لو :ق

 مولع ْنِم َنأ:لاقُي ناكو:لاق«" ةفاقلا قدص ىلع ةلالدلا نم اهيف ل اًّدج ةديفم ةدايز

 . ُةَقاَيِقْلاَو ةَقاَيِعْلاَو ٌةَفاَيَّسلا © :اثالث برعلا

 قيرطلا ىلع ةماقتسإلا ملعُيل”ءضرألا بارت مش يهف : ُةَقاَيِّسلا امأف

 ذخأ يذلا ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ نم هتبثأ ام باوصلاو« نوُنْحَس :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .007/5) يِبْطْرُقْلل مهفملا كلذكو .(508 )٤/ تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا هنم

 يِبْطْرُقْلل مهفملا (108 /5) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 يف يراقلاو ء(۲٠۲ )٤/ مهفملا ميدقلا يف يِحِفاَّشلا لوق ىلع - اضيأ - يطرق صنو )4/70١(«

 ٤۳۳(. /5) حيتافملا ةاقرم

 .(۲۲۹۸) مقر (۲۸۰ /۲) ننسلا يف دٌّواَد وبأ لاق كلذ وحنبو )١1١7/7( ملعملا يف يِرِزاا كلذ ركذ

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ ( خل ةخسن نم هتبثأ امو . فئاقلا (ق) ةخسن يف

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف

 ٠١(« /5) يِطوُيَّسلل مِلْسُم ىلع جابيدلا ء(١١١ /۲) ملعملا هباتك يف درو امك ءيرِزاُما مالك صن اذه

 نئسل يطويسلا حرش ١84(: /5) يدنسلا ةيشاح :(7177 /7) يروفكرابملل يذوحألا ةفحت

 .(477 /7) يراقلل حيتافملا ةاقرم ؛(187 /7) يالا

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ ( خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةفايقلا (خ) ةخسن يف

 ٤۹۳(. /5) ليلجلا حنم هباتك يف شيلع دمحم ِناَمِكاَقْلا ركذ اک اهفيرعتو مولعلا هذه ركذ دق

 .(597/1) يِموُيَقلل رينملا حابصملا



 (ها؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
i creak atne 

 .اهنم جورخلاو "13

 02 يّرحْملا لاق

 فاتسُلا ٌرينعو فيْ لام وچ ٍفاَنَك تاثواحلا تلف یدو

 . صاقلا اذه وه :فاتسملاو

 © كلذ براق امو ءاهب لؤاغتلاو ةريطلاو ءريطلا رجز ىهف :4 ٌةَقاَيِعْلا» امأو
 ©” .شحولا يفف :حراَبلاو ُحِناَّسلا امأو  002 îهيلع و 0

 َحَرَب :لاقُي .حناسلاب  لءافتتو «حرابلاب  ريطتت تناك برعلا نأ ديري :تلق

 لئافتتو كرياَيم ىلإ كِِماَبم نِي هريام كالو اذإ احوُرُي - ءارلا حتفب - يلا

 )١( ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا )٤/ ۷۳(.

 يف ةاعولا ةيغب .ه٩٤٤ ةنس يفوت «ءالعلا وبأ ءيّرحا يِحوُدّتلا نايلس نب هللادبع نب دما وهو (0)

 يومحلل ءابدألا مجعم :(044) مقر (11/-715 /1) يطويسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 )۳١(. دنزلا طقس هباتك يف هيلع صوصنم تييبلا اذهو )٠٠١(. مقر ("47)

 رينملا حابصملا ء(١١۴۳ /7) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا «(40 /؟) دْيَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ

 ننس «(۱۳۹ /۸) ىربكلا يِّقهيَبْلا ننس «(195/7 5) يِدْيبّرلل سورعلا جات (8 5٠ /1) يولل

 نب هللادبع نب نايلسل ديمحلا زيزعلا ريسيت «(9*7 /14) يناَرَيَطلل ريبكلا مجعملا ء(١١ /) دٌواَد يبأ

 نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت :07/4) باهولادبع ني دمحم ديحوتلا باتك ء(۹٤۳) باهولادبع

 .(790 /5) يوانملل ريدقلا ضيف «(7/1١6)ريِثك

 .(۷۴ /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هذيِْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ 20

 ملم حيحص ىلع يوّوتلا حرش .ىئرم وأ لعف وأ لوق نم هوركملا ءيشلا هلصأو« مؤاشتلا :ريطتلاو )0(

TAND4 ( 

 يمول رينملا حابصملا.ةريطلا وهف ًاحيبق ناك نإو ءهب نميتتف ًانسح امالك عمست نأ وه :لأفلا 00

(485/5). 

 ميهاربإل طيسولا مجعملا .نورقلا تافوجملاو «فالظألا تاوذ نم تاناويح سنج وه :ٌُيَِلا (۷)

 .(ةالد /۲) نورخآو ىفطصم



 : (ه1؟43) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
BRET nerrane ipii 

(DP ne حناّسلاب. 

 ٌةَفاَيِعْلا » :ثيدحلا يفو :لاق  .فرحنت ىح هيمرت نأ كنكمي ال :يِرَمْؤَجْلا لاق

 © .« © ښا َنِم ُقْرَطلاَو

 ةهج نم كيدي نيب شحولاو ريطلا نم ّرَم ام ُحِناَسلاف «َحِناَّسلا دض حراَبلا :[07١1تاريثألا نبا لاق )١(

 كراسي ىلإ كنيمي ْنِم رم ام حرابلاو ءديصلاو يمرلل نكمأ هنأل هب نميتت برعلاو «كنيمي ىلإ كراسي

 ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .هيف هدرب فرحنت ىتح هيمرت نأ كنكمي ال هنأل هب ريطتت برعلاو

14/0 

 حاحصلا هباتك يف درو امك ءيِرَمْوَجلا مالك صن اذه انه ىلإ ئبلغلا َحَرَب :لاقُي :يناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

1/۷ 

 يرهوجلل حاحصلا .كلذ وحنو رحاسلاو نهاكلاو منصلا ىلع عقت ةملك تيل :يِرَمْوَجْلا لاق 0

4/0( 

 نب نطق ينثدح َناَّيَح نع ءفْوَع انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :لاقدتل دمخ مامإلا هجرخآ (4)

 .هركذف...ّنإ :ّلاق إب هللا َلوُسَر عَ هنأ «هيبأ نع «ةَصييق

 ١ :دتسلا لاجري فيرعتلا

 «ةعساتلا نم «ةلفغ هيف نأ الإ باتكلا حيحص ةقث رَدْنُعِب فورعملا يِرْصَبْلا لَها رفعج نب دمحم-

 .(0۷۸۷) مقر (41/1) بيرقتلا . عاقثمو نيعستو عبرأ وأ ثالث ةنس تام

 ثيدح ىو« ايدؤم ناكو ءاقودص ناك :لاقف رّدْنَغ نع يبأ تلأس: متاح يبأ نب نمحر لادبع لاق

 .(1577) مقر (۲۲۱ /۷) متاح يبأ نبال ليدعتلاو جرجلا .ةقث ةبعش

 ةلفغ ىلع اباتك مهحصأ نمو. هللا دابع رايخ نم ناكو :لاقو« تاقثلا باتك يف ناجح نبا هركذو

 )9/ 6١(.

 ةنس تام ءةسداسلا نم «عيشتلابو ءردقلاب يمر «ةقث «يِرْصَبْلا يدبعلا يباَرْعَألا ةليمج يبأ نب فْوَع-

 .(0710) مقر (4717) بيرقتلا .ع «نوناثو تس هلو ءةئمو نيعبرأو عبس وأ «تس

 مقر )۱۸٤( بيرقتلا .س د «ةسداسلا نم «لوبقم «ءالعلا وبأ قرا نبا :لاقيو «ءالعلا نب نايح-

 .01/490) مقر (۲۳۰ /5) تاقثلا يف َناّبِح نبا هركذ )١69(.

 بيرقتلا .س د «ةفلاثلا نم ءقودص ءيِرْصَبْلا :ةّلْهَس وبأ «يلالهلا قِراَخُما نب ةّصيَق نب نطق -

 .(6661) مقر (555)



 (ها6تز يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EET TTT eR eee LLL eee e Î 

 مقر )٤٥۳( بيرقتلا .س د م ةَّرْصَبلا نكس «يباحص «يلالهلا هللادبع نب قِراَكُملا نب ةّصييق :هوبأ-

 .(ةههلم)

 :ثيدحلا جيرخت

 ء(۳۹۰۷) ثيدحلا )١5/54( ريطلا رجزو طخلا يف (۳) باب «بطلا (۳) باتك يف دٌواَد وبأ هجرخأ

 (۸۹) باب ءريسفتلا (۸۲) باتك «یربکلا ننسلا يف يِئاَسنلاو ءديعس نب ىبحي نع ددسم قيرط نم
 نب قاَحْسِإ قيرط نم )1١11١8( مقر ("7 5 /5) [۱٥:ءاسنلا] #4 ِتّبِحْلأَ دونو :ىلاعت هلوق

 يف يِقَقتَبْلاو 21400؟) مقر (6 07 )٠١/ ةريطلا باب ءهفنصم يف قازرلادبعو «رمتعملا نع ميهاربإ

 ثيدعحلا(175/8)قرطلاو ةريطلاو ةفايعلا (5)باب ءرحاسلا يف مكحلا باوبأ عاج ىربكلا ننسلا

 هدحو تيبلا يف تيبي لجرلا يف (177١).هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ءرمعم نع امهالك(15791١)

 ۳۷١( /۲) هدنسم يف قيرطلا سفنبو «ةّيِواَعُم نب ناورم قيرط نم (6١)55407«ثيدحلا )0/71١(

 ثيدحلا ٠١( /ه) #4 يبنلا نع قرات نب ةصيبق ثيدح هدنسم يف دّمسَأو ء(۸۸) ثيدحلا

 رجزلا ركذ ءاونألا و موجنلا باتك هحيحص يف ناّبِج نباو :رفعج نب دمحم قيرظ نم )3١777(

 نع «ىلعي بأ قيرط نم (5171) ثيدحلا (6 07 /۱۳) قرطلا لامعتساوءرويطلا ةفايعب ءرملا لوق نع

 نب ةصيبق ثيداحأ نمض ريبكلا مجعملا يف يناَريَّغلاو ءديز نب داّمَع نع «يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ

 نم مهعيمج ؛ةفيلخ نب ةذوه نع «ىسوم نب رشب قيرط نم (451) ثيدحلا (۳۹۹ /۱۸) قرا

 .هوحنب اليو يبنلا نع ءهيبأ نع «ةصيبَق نب نطق نع «نايح نع «يدبعلا فوَع قيرط

 :مكحلا

 ملو نيلف الإو - ةعباتملا دنع يأ - لوبقم هنأ :هيف رجح نبا مالك قبس دقو «ءالعلا نب نايح هدنس يف

 .ًاعباتم هل دجأ

 «هيبأ مسا يف فلتخاو «يباَرْعَأْلا فْوَع هنع ىور ءةّصييق نب نطق نع ىور نايح :متاح يبأ نبا لاق

 .ةّصييق نب ْنَطَق نع «ءالعلا نب نايح نع «فْوَع نع «ةَّمَلَس نب داّمَع :لاقف

 هركذ ايف ءريمع نبا وه سيل :نيِعَم نب ىبحيو «لبنح نب دما لاقو .ريمع نب نايح :مهضعب لاقو

 )۱١١۲(. مقر(7 58 /۳) ليدعتلاو حرجلا .امهنع روصنم نب قاَحْسِإ نع يأ

 .(847) ثيدحلا (۳۸۷) دوا بأ ننس فيعض .فيعض :ينابلألا خيشلا لاق

 )0۷٤(. لوهجم وهو ؛ءالع نب نايح هيف :نيح اصلا ضاير قيقحت يف لاقو



 ےک ناسلاباتک حح ( ها76ت) يناَمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .ىصحلاب يمرلا وه :«ٌقزَطلا»و

 20 .باسنألا قاحلاإل هابشألا رابتعا :ىهو«هيف نحن ام ىهف :(ُةَفاَيِقْلا» امأو

 .ملعأ هللاو

 سراف نبال ةغللا سيياقم ((57/5) دْيَيَع يبأل ثيدحلا بيرغ ء(۹٤۱۱ /۲) يرهوجلل حاحصلا )١(

 نيعلا ء(١۳۷ /۲) يرشخزلل قئافلا ء(١۳ /۲) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بيرغ«( /۳)

 روظنم نبال برعلا ناسل ء(١۲۷ /5) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا (48 /5) يديهارفلل

 .(54/77) يِدْيَبْرلل سورعلا جات )۱۰/ ۲۱١(

 درو امك هديِعْلا قيِقد نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ قرطلاو ةفايعلا ثيدحلا ينو :لاق ناَيِكاَقْلا لوق نم (؟)

 .077 )٤/ ماکحآلا ماكحإ هباتك يف



 (ه٤۷۴ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

  ê:سداسلا ثيدحلا :٠
 م ا 53 م ۹ ا ے . - شو () ل ړه سا

 ٌةَفوُلُ سقت ْتَسْنَل هّنإف ْمُكُدَحَأ كلذ ُلَمْفَي الَف :لَّقَي 1و ؟ ْمُكُدَحَأ كلذ ُلَعْفَيِإَت

 دما املاح هللا الإ

 [ق /أ /۱۲۳1/:حرشلا

 فا جلخ لزنأو خښ لازنإلا براق اذإف عماجت نأ وهو«فورعم :«ٌلزَعلا 7
 ””رمع نبا "[ًاضيأ] ههركو«”يِيِفاَّشلا دنع ةهارك هيفو ةهاركالباندنعزئاج وهو

 نانس نب كلام نب دعس وهو .تيقاوملا باب ءةالصلا باتك يف كلذو هب ٍناَهِكاَفْلا فيرعت قبس )١(

 -151/1 /4) رجلا دبع نبال باعيتسالا .هال ٤ةنس تام ديعسوبأ يرد ا يراصنألا يجرزخلا

OYY 

 :رشحلا] 4 ٌدرَصْملا ئ رالا قكل رش ا: () باب ديحوتلا )٠٠١( باتك يف يِراَكُبْلا هجرخأ (؟)
 لزعلا مكح (۲) باب «حاکنلا (5) باتك يف ملسَمو .هوحنب (191/4) ثيدحلا (140 ٤

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )۱٤۳۸( ثيدحلا )1١57/5(

 ريرحت ؛(١٠/4) ٍمِلْسُم حيحصل هحرش يف كلذ درو امك ءيِوَوَنلا مالك صن وه «لزعلل فيرعتلا اذه (۳)

 :(0137/4) يُِّطْرُقْلل مهفملا 25٠5 /۷) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور «(؟57) يوَرّتلِل هيبنتلا ظافلأ
 يراقلل حيتافملا ةاقرم ١16١(« /5) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع «(5 ١8/7 ) يِموُيَملل رينملا حابصملا

 .(01ل /۷) يقارعلل بيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط 0 ٤

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ «(476/) قاّوملل ليلكإلاو جاتلا ١(« 417 /۳) ربلادبع نبال ديهمتلا (4)

1/0( 

 يِرَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور :(57/7) يِاَرَّشلل بذهملا )4/٠١( مِلْسُم حيحص ىلع يوَرتلا حرش

 )٤۹( يطعملا يواجلل نيزلا ةيابن «(41/8) يِنّيَصُخلا ينيسحلا دمحمل رابخألا ةياغكع )۷/ 3١5(

 يناورشلا ديمحلادبعل يناورشلا يشاوح :(47 5 /5) لمجلل جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح

 .(157/5) يطاّيْمِدلل نيبلاطلا ةناعإ )۸/ ٠١(«

 رک هر

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 يف يرزالاو (۲۲۹/)راكذتسالا يف ربلادبع نباو ء(١٤٠ /5) ىقتتملا يف ىجاَبْلا هنع كلذ لقن
 = هطلت 2



 (ها74تر ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير .

 ^ اهنع هللأ يضر

 ءاهتنلمامت ينأقح اه أل كلذب ةّرحلا ةجوزلا اضر مهدنعو اندنع هطرش نكل

 9 .ءطولا يف ًاقح -ًاضيأ- اه َّنأل َّدَمَأ ةجوزلا تناك نإ ديسلا ىضر وأ ءدلولا يف اهقحو

 كرت زوجي نلف لازنإلا لصأ وهو ءطولا كرت زاج اذإ هنأ ةهاركلا مدع ىلع اَنًّليلدو

 © يِيِفاَّشلا باحصأ ضعب اذه حجر دقو .ىلوأ لازنإلا
 . رياَج ثيدح نم“ ”يقأيس ام اضيأو

 .ملعا لاو” .داليتسا
AOملل  

 .(7377/19) ينغملا يف ةمادق نباو ء(١١٠ /۲) ملعملا

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . هنع (خ) ةخسن يف
 ملعملا لامكإ :230/5) يرِزاَملل ملعملا )١47/5(. يِجاَبلل ىقتنملا ( 044 /۲) كلا ًاطوملا

 ةريخذلا :(77/؟) يِزاَريَّلل بذهملا ء(١١١ /6) يبطل مهفملا 2515 /5) ضايع يضاقلل

 .(۲۳۳) يِزاّرلل كولملا ةفحت ء(۸١۳ /9) رجح نبال يرابلا حتف (418/) يفارق

 )٤/ ۷١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف اک هديِعْلا قيِقد نبا مالك صن اذه

 . 751١ ص ١ج .ةرشابم ثيدحلا اذه يلي يذلا ثيدحلا يف كلذو

 هللادبع نب رباج وهو.ثلاثلا ثيدحلا «مميتلا باب ؛ةراهطلا باتك يف كلذو هب ناَهِكاَقْلا فيرعت قبس
 يلا دبع نبال باعيتسالا . كلذ ريغ ليقو ه۷ ٤ةنس تام « هللادبعوبأ « يراصنألا ورمع نب

 يا

 ملعملا هباتك يف درو امك :يرِزاُلا مالك صن اذه انه ىلإ ةمَألا نع لرعلا امأو :يناَهِكاَقْلا لوق نم

)/(. 

 يركتلل ءاملعلا روتسد (۳۸) يناجرجلل تافيرعتلا .ةمألا نم دلولا بلط :وه داليتسالاو

.(VA/1) 



 (ها14ت) يناّمكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
n un]ايلا صو م يئس  

 :غياسلا ثيدحلا @

 یني ائيش ناك ول ُلِزْنَينآْرُلاَو ُلِْمَت انك » :لاق 85 هللادبع نب رباب نع

 ° .« نآرقلا ُهْنَع ° اناهتل ان1

 . لزعلا يف ةهاركلا مدع ىلع ” لدي« مدقت امك -ًاضيأ- اذه

 لمتحي ناكو بیرغ لالدتسا وهو. كك هللا ريرقتب 5# رباجج لدتساو :ق

 ثيدحلا ظفلو «كلذب "”هملعب طورشم هنكل كي لوسرلا ريرقتب لالدتسالا نوكي نأ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (1)

 ثيدحلا ٠١٠١( /۲) ملسم حيحص يف ءاج امل قفاوم ( خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يهنل (ق) ةخسن يف (؟)

 . هيلع فقأ ملف (ق) ةخسن يف درو امامأو )١540(.

 مل هنأ لأ(5511) ثيدحلا (۱۹۹۸ )٥/ لزعلا (40) باب حاكنلا )7١( باتك يف يِراَخْسْلا هجرخأ (۳)

 ثيدحلا ٠٠٠١( /۲) لزعلا مكح (۲) باب «حاكنلا (51) باتك يف مِلْسمُو «خلإ ائيش ناك ول : لقي

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١55(

 انك » :ظفلب نايس نع هْيِوَماَر نب قاَحْسِإ نع مِلْسُم جرخأ دقو: -لاعت فاهحر- رجح نبا لاق :ةدئاف

 .« لر ُنآرْعلاو ُلِرْعَت

 هلاق َناّيْفس نأ يف رهاظ اذهف .« نآرقلا هنع اناهنل هنع ىهني ائيش ناك ول :[98١تآ]ناّيْفُس لاق

 سيلو ءاهجردأف ثيدحلا سفن نم ةدايزلا هذه نأ «هعبت نمو «ةدمعلا بحاص مالك مهوأو ءاطابنتسا

 هحرشو«ةدايزلا هذه نوركذي ال َناّيْفُس نع هتاور رثكأ تدجوف ديناسملا نم هتعبتت ينإف كلذك رمألا
 ٠١١(. /9) رّجَح نبال يرابلا حتف .ةدمعلا يف عقو ام ىلع ديلا قيِقد نبا

 . 505 ص ١ج .سداسلا ثيدخلا وهو ؛ثيدحلا اذهل قباسلا ثيدحلا يف كلذو (5)

 مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.لدف (خ) ةخسن يف (0)
 يف هدابع لاعفأ ىلاعت هتاريرقتب لدتسي ال هنإ ثيح نم هتبارغ نأك:[87١١ت]يناعنصلا ريمألا لاق (5)

 مدعب ةاصعلا رقأ دق ىلاعت هللا :لاقي نأ مزل الإو ةيلخت راد لب ءازجلل ًاراد اهلعجي مل هنأل «رادلا هذه

 ١١١(. /5) يناعنصلل ةدمعلا . ةبارغلا هب للعُت ام برقأ اذه «ةبوقعلاب مهتلجاعم

 نبال يرابلا حتف .هدهع يف هلعف هنأ :يباحصلا لوق هب هملع يف يفكيو :-لاعت هلا هحر- رجح نبا لاق (۷)

 .(۳۰۹/۹) رجح



 (ها٠؟4تز يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ̂ . قي هللا ريرقتب لالدتسالا '”[ىضقي ال]

 س يري تم تحير ااا

 هللا ءاش نإ باوصلا وهو .يضتقي :لاق هنإف ديِعْلا قيقد نبا مالك صن امأو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 )٤/ ۷١(. قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .ىلاعت

 ۷٤(. /5) قيقد نبال ماكحألا ماكحإ (؟)



 (ها4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 الا ثيدحلا © 1

 28 هيب ريل عدا ٍلُجَر نم هن 0 ٠ [لوقي] #4 هللا وسر عمس هنأ اظ رَ يبأ نع

 ر رالف ارل ءاَنِم َسْيَلَق “یف َسْيَل ام ىَعّذا ِنَمَو و َرَقَك الإ ُهُمَلْعَيَوُمَو

 ٠ع راع كلذ سئل فدع َلاَق ْوَأ رفا الُجَر اَعَد

 .هوحن يراخبللو ءِمِلْسُم دنع اذك

 فز
 .عجر :ينعي '”[راح]

 :حرشلا #

 اّ ءرئابكلا نِم هنأو «هريغ بسن ىلإ مولعملا بسنلا نِ ءافتنالا ميرحت يف لاكشإ ال

 (4 47 - 5 5) ريثألا نبال ةباغلا دسأ . ها"7 ةنس يفوت «رذ وبأ «يرافخلا ناّيْفُس نب ةَداَتُج نب بُدْنُج

 .(۷۹۷) مقر

 00701979 ثيدحلا (۱۲۹۲ /۳) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(51) ثيدحلا )79/١( مِلْسُمَو

 .(11) ثيدحلا (۷۹ )١/ مِلْسُم حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .هل (ق) ةخسن يف

 .هذختيو اهنم هلزنم لزني :يأ

 هنأو ربحا ىلع وه لب :ليقو .رمألا جرخ جرخو «كلذ هللا هأوب يأ «هيلع ءاعدلا قيرط ىلع وه :ليق

 )١/ 1١17( ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم .هبجوتساو كلذ قحتس وح

 ىصقأ نب ملسأ مهنم «ليعامسإ ىلإ نميلا ةبسن (5) باب «بقانملا (10) باتك يف يالا هجرخأ

 نمو : لقي مل هنأ الإ هفورحب (۳۳۱۷) ثيدحلا (۱۲۹۲ /) ةعازخ نم رماع نب ورمع نب ةئراح نب

 هيبأ نع بغر نم ناهيإ لاح نایب (۷) باب «ناريإلا (۱) باتك يف مِلْسُم و ؛خلإ رفكلاب الجر اعد

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )5١( ثيدحلا )79/١( ملعيوهو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ثيدحلا بيرغ :(77/7) يباَّطَخلل ثيدحلا بیرغ «(۲۱۵ /۱) ضایع ىضاقلل راونألا قراشم

 قافلا :0/4) يديمحلل مِلْسُمو يِراَكُجْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت :(570/1) ديبع يبأل

 .(19/8/1) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا (۳۳۲ /۱) يرشغرلل



 ( ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
anan]ا ب با  rra 

 تامرحملا ليلحتو تاللحملا ميرحتو «باسنألا طالتخا نم ءماظعلا دسافملا نم كلذب قلعتي

 .هررض معيو «هميرحت مودي امن ا

 ءابآلا ددم اهيف ىحخارتي دق باسنألا َّنأل « «ملعلا - مالسلاو ةالصلا هيلع - هطارتش

 ةهج نم نطابلا '”[يف بسنلا] يف لالتخا عقي دقو ءاهتقيقحب ةحب ملعلا "' ١ ٌلعتيو ادادجألاو

 ° .ملعا هلل هللاو .كلذل كلذب ملعلا -مالسلر اصل هلع- طرتشاف «هب رع الو «ءاسنلا

 دب الو «نيرثكألا دنع رِهاّظلا كورتم هنإ :ليق « َرَفَك الإ » :-مالسلاوةالصلاءلع- هلوقو

 وأ ةمعنلا رفك نِي كلذ نوكي نأ امإف * «يصاعملاب رفكن ال ةّئسلا لهأ اّنأل ءليوأت نم هل

 .مدقت ام ىلع.” كلذ يف ةدسفملا ةدشل رفكلا براق [هن]أل

 ©. فكل ديرب :ىصاعملا :ءاج دقو

 قفاوم وهو «مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو « دعبيو (خ) ةخسن يف

 )٤/ ۷١(. ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .ييناَيِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يِناَهِئاَقْلا هئم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

006/0 

 قيِقد نبا مالك نم اذه انه ىلإ باسنألا نأل «ملعلا - مالسلو ةالصلا هبلع- هطارتشاو :ناَهِكاَْلا لوق نم

 )٤/ ۷١(. ماكحألا ماكحإ . ديلا

 ةعمل (456 /5) يئاكل اللا هللا ةبط ةنسلا لهأ داقتعإ لوصأ حرش «( 1١١ لبنح نب دَمْحَأل ةديقعلا
 بذك نييبت ؛(١/؟) ةّيوُبَت نبال ةيمهجلا سيبلت نايب ء(۳۲) ىيِدَقُملا ةمادق نب هللادبعل داقتعالا

 :(15) يَقَعْيَبْلل ةيادهلاو داقتعإلا «(40) ةيواَحّطلا ةديقعلا نتم )١70(« ركاسع نبال يرتفملا
 ۰ )٠١(. يطلملل عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا

 ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ِياَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

¥0( 

 قيقد نبا مالك اذه انه ىلإ ليوأت نم هل دب الو «نيرثكألا دنع رهاظلا كورتم هنإ :ناَهِكاَقْلا لوق نم

 .يناَمِكاَمْلا نمف يصاعملاب رفكن ال سلا لهأ انأل :لوق ادع )٤/ ۷١( ماكحألا ماكحإ ديعلا

 . باوصلا ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ديزت (ق) ةخسن يف

 صفح وبأ لاق :لوقي بأ تعمس :لوقي نادمح نب ورمع ابأ تعمس :ناَهَبْصَألا ميعن وبأ لاق

 ياه ضألا ميعن يأل ءايلوألا ةيلح .« توما ديرب ىمحلا نأ اك «رفكلا ديرب يصاعملا  :يروُاَلا



 AY) ريناهكاقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا ——— —- rralla anan 1 ااا ا هته قط سس سلا

(DLءيشلا ةيمست باب نم نوكيف ويکي ميول لع ٠ ار لب الك وه :ىلاعت لاقو رق مع  

 .ديرأ كلذ يأ ملعأ هللاو "”. الحسم كلذ لعف هنأ وأ هينادّيو هبراقي ام مساب

 هتحت لخدت مومع ( اتم َسْيَلَف هل َسْيَل ام ىَعّذا نمو : - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوقو

 ةالصلا هيلع- هلوق ريشي هيلإو «©”الاحو ءًايلعو «ألامو ءًابسن ءاهلك ةلطابلا يواعدلا
 نم هللا انذاعأ ” « رور ْْوَت سباك هل سيل اهب بسلا » :- [ق /ب /۱۲۳1/ مالسلاو 001

 .نيمآ هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ «كلاسملا جبنأ انب كلسو «كلذ

 لک =

 تاقبط ء(١٤٠ /۲۰) يَِمَّذِلِل مالسإلا خيرات )١/ ٤٤۷(. يهبل ناميإلا بعش )۲۲۹/۱١(.

 ٤ ٠١(. /1) يِدْرَألا دمحم ةيفوصلا

 نيعبرألا حرش يف يكملا رجح نبا نأ ريغ هركذ نم رأ مل رفكلا ديرب يصاعملا :ينولجعلا ليعامسإ لاقو

 .(۲۷۸ /۲) ءافخلا فشك .ثيدح هنإ :ليقو .فلسلا لوق نم هنظأ :لاق

 ضعب لاق :نولوقيف اإ يبنلا ثيدح نم هنأ ىلع ال فلسلا ىلإ هنوبسني نأ امإ ملعلا لهأ ةّماع

 عومج يف ةَيوُيَت نباو )79/1١(« مِلْسُْم حيحص ىلع هحرش يف يوَوَتلا كلذ لاق نمو .فلسلا

 يف يمثيهلا رجح نباو (۳۳) يناكلا باوجلا يف ةيِزْوَجْلا ميق نباو :(554 /۷) ىواتفلا

 .(۲۳/۱)رجاوزلا

 يف يقارعلاو )457/١١(« يرابلا حتف يف رجح نبا كلذ ركذ ك .كلذ وحنو «ليق امك :نولوقي وأ

 .(5737 /۲) ةثاغتسالا باتك صيخلت يف ريِثَك نباو ١75(« /۲) بيرثتلا حرط

 يزيزعلل نآرقلا بيرغ .ناركسلا لقع ىلع رمخلا نيرت امك «بونذلا بسك مهيولق ىلع بلغ يأ
 )٤٥٤(. ماها نبال نآرقلا بیرغ ريسفت يف نايبتلا (/)

 . )١5( ةيآلا «نيففطملا ةروس

 ۷١(. /4) ديلا قيقَد نبال ماكحألا ماكحإ .يناَهِكاَقْلا لبق نم تافاضإ عم ديلا قيقد نبا مالك اذه

 رَّجَح نبال يرابلا حتف ءاج امل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ًايلحو (خ) ةخسن يف

 اذه ىناهكاقلا مالك لقن دقو نما نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلاو ( 0

)0/۸ 0(. 

 .ملسو هيلع هللا لص (ق) ةخسن يف

 نم ىَهْنُي امو ْلَتَيعَّّشَتُلا (2) باب «حاكنلا )7١( باتك يف يِراَُْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 (*0) باب «ةنيزلاو سابللا (۳۷) باتك يف منم «(4411) ثيدحلا (۲۰۰۱/) را راسنا
 . 01110 - ۲۱۲۹) ثيدحلا ١1١481( /۳) طعي مل اب عبشتلاو «هريغو سابللا يف ريوزتلا نع يهنلا



 ٠ (ها؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 اذهو هانت ًاعبَتم الو ءانيدهب ايدتهم سيلو ءانلثم سيل :يأ « انه َسْيَلَق ١ :ىنعمو

 .ررقت ام ىلع ''”فخأ هتدسفم نأل «هيبأ ريغ ىلإ ءاعدإلا نم هلبق امم فخأ

 هانعمف « هللا ودع :َلاَق وأ ِنْقُكْلاِب الجر اَعَد ْنَمَو » :- ماللار ةالصلا هبلع- هلوق امأو

 ىلع ًابوصنم هللا ودع نوكي اذه ىلعف «هللا ردع اي وأ «رفاك اي :هل لاق [خ م
 °. كلذ وحنو «هللا ودع تنأ :هل لاق يأ ءفوذحم أدتبم ربخ ىلع عفرلا زوجيو «ءادنلا

f روع 
 ي رو نل نأ نظفت ف :ىلاعت هلوق هنمو «نيتلمهملا ءارلاو ءاجلاب ( راح )و

 طْرَو يهو كلذك سيلو «نيملسملا ْنِم ًادحأ رفكأ نب ميظع ديعو اذهو :ق

 ان «ثيدحلا لهأو «ةّئسلا ىلإ نيبوسدملا نيو «نيملكتملا ْنِم ثك ٌّقلَح اهيف عقو ةميظع

 يف ةا باَجِح ّقّرَخو مهرفکب اوُمَكَحَو"”[مهيفلاغ] ىلع اوَُّلَمَف دئاقعلا يف اوفلتخا

 .كلذك مهموصخ نكي مل اذإ ذيب جال ديعولا اذهو « ةيِوْشَحْلا ْنِم ةعامج كلذ

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّنلا حرش )٤/ ۷١(« ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديلا قيقد نبا كلذ ركذ )١(

0(. 

 )١5(. ةيآلا «قاقشنإلا ةروس

 )١١١(. يناهفصألل نآرقلا بيرغ يف تادرفملا

 .(5 55 /۷) نيعلا .ناسنإلا اهيف عقي ةيلب ةطرولا :[175ت]يِديِهاَرَمْلا دمخ نب ليلا لاق

 «تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ امو «مهتفلاخ : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 )٤/ ۷١(. ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .مالكلا ميقتسي ىتح «ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو

 «يميجم ا داو .سمهكو «رضُم لشمو «ةعيشلا نم نييماشملا لثم «هيبشتلاب اوحّرص نيذلا مه
 «ةينامسج امإو ةيناحور امإ «ضاعبأو ءاضعأ تاذ ةزوص ىلع مهدوبعم :اولاق ّيوَشَْلا نم مهريغو

 :نارقلا يف محلوق هيبشتلا ىلع اودازو «نكمتلاو رارقتسالاو دوعصلاو لوزنلاو لاقتنالا هيلع زوجيو

 .ملكالو فورحب سيل مالك لقعيال :اولاقو ءةيلزأ ةميدق ةبوتكملا موقرلاو تاوصألاو فورحلا نأ

 ٠٠١( /1) يناتسرهشلل لحنلاو للملا



 (ه/؟تر يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير
merr kkk 

 يف رظنلا هيف عقي يذلاو ءًادرفم هيف فّنُص ىتح «هببسو ريفكتلا يف سانلا فلتخا دقو

 © ؟ال مآ بهذم وه له بهذملا لام نأ اذه

 مهألراقك ©" مسجلا :لوقيف.بهذم بهذملا لآم َّنِإ:لاق ةعدتبملا "”رفكأ ْنَمَف

 .رفك هللا ريغ دبع ْنَمَوء كو هللا ريغل نودباع مهف« ك هللا ريغ وهو ءأسج اودبع

TLDs Tif. Tt «0 هما 5  . f wnاوركتأ دقف - تافصلا ماكحأب اوفرتعا نإو - ممنألءرامك ةّلرَتْعْلا :لوقيو  

 كلذكو ءرفاك وهف اهماكحأ ركنأ َنَمَوءاهماكحأ راكْنِإ تافصلا راكُنإ ْنِم مزلّيَو «تافصلا

 .لآُما قيرطب اهريغ ىلإ رفكلا بسنت َةَلَتْْلا

 نبال ضراعتلا ءرد (571/15(:)7511/710) ةَّيِمْيَت نبال ىواتفلا عومجم ةلأسملا هذه يف رظني )١(

 يبطاشلل ماصتعالا ٠١١(« /4) يمثيهلا رجح نبال ىربكلا ةيهقفلا ىواتفلا ء(۸١١ /۸) ةيمْيَ

 عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح ء(١٠۴ )١/ يتَكْرَّرلل هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا «(55/؟)

7). 

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فلأ نودب .رفك (ق) ةخسن يف (۲)

 .07/5/5) ماكحألا ماكحإ .هتوبث يف هلوأ وهو تارابعلا هذه ييناَهِكاَمْلا

 حتفلاب ٌرُفكلاو ءركشلا دض وهو ةا دوُحُج اضيأ رفكلاو «نايبإلا دض رفُكلا :يِرَمْؤوُجلا لاق
 ٠٠١(. / ١)يِرَمْؤُجلل حاحصلا . هُنَئَس :يأ ًارفكر سكلاب ُرِفْكَأ ءيشلا ترْفَك دقو « ةيطغتلا

 ءمسجم مسج ىلاعت يرابلا نأ اودقتعا ىتح «ةيمسجلا هرهاظ امم ةنسلاو باتكلا يف ام اوعمج نيذلا (۳)

 ةهج ىلع هوعبتي وأ «كلذ نع هللا ىلاعت عبصأو لجرو بنجو ديو نيعو هجو تاذ «ةروصم ةروصو

 «دوجومب سيلف ةهج يف الو ازيحتم نوكي ال ام لك نأ اودقتعاو « اهيناعم حاضيإو ءابتاليوأت ءادبإ

 لوصأ ماعم ء(11) ةعامج نب دمحمل ليلدلا حاضيإ .ماسجألاك ال مسج - هناحبس - يرابلا نو

 سيبلت نايب «(۲۲۲) ينالقابلا دمحمل لئالدلا صيخلتو لئاوألا ديهمت «(۱۳۸) يِزاَّرلا دمحم نيدلا

 .(21/1)ةّيِمّيَت نبال ةيمهجلا

 نيب ةلزنملا هل تبثيو «رفاك الو نمؤمب سيل ةريبكلا بكترم نأ :لو قت يلا يه ةّلِْمما

 هريخ ردقلاب لوقي ْنَم نإ :اولاقو «مهءردق ىلإ دابعلا لاعفأ مهدانسإلا ةّيِرَدَقْلاِب نوبقليو«نيتلزنملا
 (101 /۳) يجيلا نمحرلادبعل .فقاوملا .ةّيرَدَمْلا مساب ىلوأ هللا نم هرشو



 (ها؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 دا س

 نع ةعيرشلا نِ رتاوتم راكنإب الإ ةلبقلا لهأ نيدحأ رمي ال هنآ حلاو
 امنإو «ريفكتلل ًاذخأم "عطاوقلا ةفلاغ سيلو عْرَّشللاًبَذَكُم نوكي ٍلعنيح هنإف ءاهبحاص
 ^ هالو ةقيرط ةيعطقلا ةّيعمسلا "”[دعاوقلا] ةفلاخ هذخأم

 مل عرشلا تابثإ قيرط ركنأ نم َّنأ:هانعم اهب اذه ْنَع لوصألا باحصأ شعب عو

 . ٌبذكُم هنأل .رفك هقيرطب فارتعالا دعب عرشلا ركنأ نمو«عاجإلا ركنأ نمك رك

 يفخ ابرو هْيَرَّفَك ْنَماَلإ ٌُمَكَأ ال :لاق هنأ“ نيملكتملا ضعب “ ”[نع] لقت دقو

 .حيحصلا هلمحم ريغ ىلع هلو «سانلا ضعب نع لوقلا اذه ببس

 لج نر ذأ يضتقي يذلا ثيدحلا اذه حل دق هنأ يلع لمحن نأ يخي يذلاو

 هيخأل لاق نَم ١ :-مالسلاو ةالصلاهيلع- لاق كلذكو ءرفكلا هيلع عجر - كلذك سيلو - رفكلاب

 رفكلا لصحي هنأ ىلع لد ثيدحلا :لوقي ملكتملا انهو« 7 « اَمْهُّدَحَأ اهب َءاَْدَقَق ٌوِاَك

 ةيِمْيَت نبال ضراعتلا ءرد «(17017) يِزاَّرلا ذمحمل نيدلا لوصأ ماعم «("01) يونزغلل نيدلا لوصأ )١(

 ء(۴۲) ةمادق نبال داقتعإلا ةعل ء(١۱۷ )١/ يئاكلالل ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش «(40/1)

 نتم «(۲۷۳ /۱) يقبل ناميإلا بعش ۲١۹/۲0 ينازاتفتلا دوش مالكلا ملع يف دصاقملا حرش

 . ("85) ريزولا نبال تافالخلا در يف قلخلا ىلع قحلا راثيإ )٤١(« يِواَحّللل ةيِواَحّطلا ةديقعلا

 (751/ /5) يناعنصلل ةدعلا .ةيلقعلا يأ : لاك يناعنصلا لاق

 .(۷۷ )٤/ اهفورحب تارابعلاب هذه ٍناّهِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ نم ةدايزلا

 «ةلالدلا يعطق لقنلا يعطق نوكي نأ دب الفءنيرمألل ديق :لوقأ ةلالدو ةقيرط :هلوق يناعنصلا لاق

 ۲٥۷(. ٠ /6) يناعنصلل ةدعلا .ًادج زيزع هنإف ةلالدلا يعطق امأو يث لقتلا يعطقو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 قاس نأ دعب روشتملا هباتك يف يِئْكْرَرلا دمحم كلذ ركذ امك ينييارفسالا قاَحْسِإ وبأ ذاتسالا هب ينعي

 ۰ 1 /۳) .هفورحب ديلا قيقد نبا مالك

 وهف ليوأت ريغب هاخأ رفكأ نم (۷۳) باب «بدألا (۸۱) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 نم ناهيإ لاح نایب (5) باب ؛ناميإلا (۱) باتك يف مِلَسُمو )07/0(  ثيدحلا (؟775 )٥/ لاق ایک

 . )٠١( ثيدحلا (۷۹ /1) رفاك اي :مِلْسُما هیخأل لاق

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثا امو . وهو (خ) ةخسن يف



 1 (ها74تر يناّمكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 انأو ءاندخأب عقاو رفكلاف سانلا ضعب ينرّمك اذإف .رّمكملا امإو رّثكملا امإ : نيصخشلا دحأل

 ° .هيلإ عجار رفكلاف ءرفاكب تسل ينب عطاق

 [ق /أ /5١؟5]/ .ملعأ هللاو .ٌنيَبٌريسفتو نسح ٌريرقت اذهو :تلق

ATس  

 .(۷۷ - )٤/ ۷٦ ماكحألا ماكحإ هباتك يف كلذ درو امك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ 00



 ( ها7ت) يناهكاّقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :كوإلا ثيدحلا © 1
 سل 07

 زك تنر فا لوسر لاق لاق ””امهنع هللا يضر ساّبَع نبا نع

 ° .( ةَعاَضَرلا نم م يخ هبا يهو ءبَسَتلا َنِم مُر اَم عاَضّرلا ْنِم مر

 0 ةعاضرلا كلذكو «ليلق اهرسكو «ءارلا حتفب لا

 حلم نبال عدبملا . هوحنو «ةبرش وأ «ةأرما يدل نم لمح نم باث نبل صم :اعرش عاضّرلا )1(

7/0 

 . باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هنع هللا يضر (خ) ةخسن يف (؟)

 :اهدفتساف لاوقأ ةتس اهمسا يف يل لّصحَت :-لاعت لا هحر- نقلا نبا لاق (۳)

 اسا ال ةينك زوجت اذه يفو «لضفلا مأ :اهعبار .ىملس :اهئلاث .هللا ةمأ :اهيناث .ةمامأ :اهدحأ

 . (117/1) يلا فسويل فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت :هفارطأ يف يِْلا نيدلا لاج نهاكح

 ةمهبملا ءاسألا ضماوغ.اه ةينك لضفلا مأ نأب حّرصو [51/8ت]لاَوُكْشَب نبا هلاق .ةرامع :اهسماخ

 ا

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا ء(١١٠) لاكشإلا حاضيإ يف رهاط نبا اهيلع صن .ةّمِطاَف :اهسداس

 ` )۸/٩(. نقلا نبال

 «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع ةداهشلا (۷) باب «تاداهشلا (27) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ ()

 (۳) باب ءعاضّرلا (۷) باتك يف مِلْسُمو ىفورحب )١5١7( ثيدحلا (5*91 /؟) ميدقلا توملاو

 .هوحنب )١51517( ثيدحلا ١١1١( /۲) ةعاضّرلا نم خألا ةنبا ميرحت

 يضاقلل راونألا قراشم؛(5١٠) تيّكسلا نبال قطنملا حالصإ :(457/9) يرهوجلل حاحصلا (4)

 ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )١/ ٠١( يرهزألل ةغللا بيذبت «(۲۹۳ )١/ ضايع

 )١١(« حتفلا بأ نبال عنقملا بوبأ ىلع علطملا (۲۲۹ /1) يِموُيَملل رينلا حابصملا :(759/؟)

 )5051١7/١(, يئاطلا كِياَم نبال مالكلا ثيلثتب مالعإلا لامكإ ء(۲۸۷) يِوَوْنلِل هيبنتلا ظافلأ ريرحت :



 . (ها؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 قي نأ دارا نمل :لاعت هلوق يف "”هريغو "5 ًةَرْيَحوبأ ارق [رسکلابو]

 ^ كلذ ريغو ال نبا لاق . 4 َةَعاَسيل

 .ًاعاَس ُعَمْسَي حمس لثمًاعاَضَر ٌعَضْرَيِهّمأ ٌيبصلا ٌَعِضَر دقو

 د لثم ءًاعضر ٌعِضضْرَيَعَضَر :نولوقي دجن لهأو :يِرَهْؤَجْلا لاق

 © ايد

 © وللا 0 °
 : هذه ىلع دشناو

 ساو عل
 لعمان ٌرِدَي ام ىتح ٌقيِوافأ +444 امت ومضر مهو اينّدلا انل اوُمَّدو

- 

 رار يف عاضرإلا رشابت مل نإو ٌعِضْرُت ْنَأ اهاش نم ناك اذإ ٌعِضْرُم هر او مَآ هتعض
 عع

 دْيَرُد نبال ةغللا ةرهمج «(40 /؟1) يِدْيبُرلل سورعلا جات ١55( /8) روظنم نبال برعلا ناسل

.(VET/Y) 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .س د ه۲ ٠7 ةنس تام «ةعساتلا نم«ةقث«نذؤملاءيصمحلا «ةَوْيَح وبأ «يم رضحل ا ديزي نب حْيَرش

 )۲۷۸۰١(. مقر (555) بيرقتلا

 ء(١١۳ /۱) ةّيطَع نبال زيجولا ررحملا .ةّوْيَح بأ ىلع صنو ةربس يبأ نب دوراجل او «ةلبع يبأ نباك
 ۲٤١(. /۱) ييناَكْوَّشلل ريدقلا حتف

 .(۲۳۳) ةيآلا ءةرقبلا ةروس

 ١١١(. /1) ةّيِطَع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا

 مسا قلطت برعلاو ءالامرو اجاجفو يراحص اهرثكأو اهعسوأ وهو «برعلا ةريزج نم ميلقأ :دجن

 ضايرلا ةنيدم هطسوتت «ةيبرعلا ةريزجلا بلق وهف مّلَعلا دجن اّمأ ءضرألا نم الع ام لك ىلع دجن

 )71١5(. يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .ةريثك ميلاقأ لمشيو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمصاع

 حاحصلا هباتك يف درو امك «هفورحب يِرَمْوَجلا مالك هبلاغهّمأ بصل َعِضَر :ناَِكاَمْلا لوق نم

440/0( 

 مها يند نومذي :لاق هنأ الإ (۹۲) هناويد يف هيلع صوصنم تيبلا اذهو وللا مامه نب هللادبعل وه



 ےک عاضرلاباتك رح : (ها؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 همك مي :یلاعت هللا لاق 2" .ٌةَعِضْرُمُف عاضرإلا لاح يف اّمَأو هب اهفصو لاح
 20 4 تعي ا ام د ةكض لک

 دقو [هذه] هب تئجوف اذإ لولا كلذ نأ ىلع لديل ٌةَعِضْرُم :ليق فاشكلا يف لاق

 .ملعأ هللاو “”.شهدلا نم اهقحلي امل همف نع هتعزن اهيدث عضرملا تمقلأ

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا مث

 مومع 2 سس لا نم مُر ام عاَضرلا ْنِم موج" - مالسلار ةالصلا هيلع - :هلوق :لوألا

 © ےک دص سرلا کرت مک ع ُثاوَحَأَو ES رال مک دع ىلاعت هلوق هيف لخدي

 تالا یا نأ كيد اذ تبث دق هنأل «ةنسلاب باتكلا صيصخت سكع يدنع وهف

 .قفوملا هللاو . عاضّرلاب تامّرح ىللاعت هلل ركذ يذلا ليصفتلا ىلع بسلاب

 اذإف ءبسنلا هبسكيام مسالا نِ هب َدِحو ْنَم بيكي عاضّرلاف ءاذه تبث اذإ

 اهمأو «هتلاخ اهنأل اهتخأو «هتخأ األ اهتنبو هلأ األ ءهيلع تمرح ًالفط ةأرملا تعضرأ

 األ همأو «هتمعاهأل هتخأو «هتخأ اهنأل «نبللا بحاص اهجوز تنبو] ءهتدج األ

 .ةلمجلا ىلع اذه «هتاوخآو هتوخإ تاتب رأل اهتانبو ءاهينب تانبو «[هتدج

 :لوقنف ليصفتلا "”[ىلع] اّنأو

 حاحصلا هباتك يف امك يِرَمْؤَحْلا مالك اذه ءانه ىلإ هّمأ ٌيبصلا ٌعِضَر دقو :ناَهِكاَقْلا لوق نم

)4/۳( 

 .ىلاعت لاق (ق) ةخسن يف

 .(۲) ةيآلا ءجحلا ةروس

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .عيضرلا تمقلأ : لاق هنأ الإ ١47( /۳) يرشخزلل فاشكلا

 .(۲۳) ةيآلا ءءاسنلا ةروس

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا



 4û) ) ينايكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةلمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ءاهتادجو ءابتاهمأو «ةينذ مالا كلذ ق لخديف «ةدالو كيلع اه ىثنا لكل مسا :مآلا

 [خ/ب / 7571 / .نولع نإو ''”اهتادجو «بألا مأو

 يف لخديف ءةدالو اهيلع هل نم ىلع وأ «ةدالو اهيلع كل ىثنأ لكل مسا:ٌثدبلاو

 .نلزن نإو ءانبألا تانبو ءاهتانبو« بلصلا تنب كلذ

 دحأ يف وأ «كيلصأ يف كترواج ىثنأ لكل مسا:تحألاو

 .اهدحأ يف وأ ءهيلصأ يف كدج وأ] كابأ تكراش ىثنأ لكل مسا:ٌةمعلاو

 .امهدحأ يف وأ ءاهيلصأ "”[يف كمأ تكراش ىثنأ لكل مسا:ةلاخلاو

 ش .ةرشابم وأ «ةطساوب ةدالو اهيلع كيخأل ىثنأ لك: خألا تنبو

 © .ةرشابمب وأ ؛ةطساوب ةدالو اهيلع تخألل ىثنأ لك: تحخألا تنبو

 ْنِم مرحب » :- مالسلاوةالصلا هبلع- هلوق ينعأ 2"”مومعلا اذه نم ءاهقفلا ىنثتسا دقو :ق

 ال دقو ءبسنلا ْنِم َنْمّرْخِي ةوسن [ق /ب /17١؟51/ عبرأ « بسلا َنِم مُر ام عاَضّرلا

 :عاضرلا َنِم َنْمَرْحي

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا هتبثأ امو« هتادجو :طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .0707 /1) نيقلتلا .تارابعلا هذه ِنناَهِكاَمْلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 يضاقلا مالك صن اذه ءانه ىلإ مسالا ْنِم هب دجو ْنَم بسكي عاضّرلاف :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۳)

 .(757 /۱) نيقلتلا هباتك يف درو امك باهولادبع

 لوصألا يف ةعيفرلا ةلزنملاب هلولحو هردق ةلالج عم نيدلا يقت نم اذه: -لاعنهلاحر- ةفرع نبا لاق (5)

 تحت جردن ايف وه نإ - صيصختلا وهو - هتادأ ريغب ماعلا نم ءانثتسالا نال ,مضاو طلغ عورفلاو

 «« ٍبَسَّنلا ّنِم مُر ام عاَضّرلا نم ٌمُرخي » 4 هلوق وه انتلأسم يف ماعلاو ءهتحت جردن مل ايف ال ماعلا

 نم مرحي ام تحت جردنمب نهنم ءيش ال نه روكذملا ماعلا صيصخت يعدملا تاروكذملا ةوسنلاو

 دشر نبا راشأ امنإء همعز اك ثيدحلل ةصصخ انآ ىلع لئاسملا هذه ركذ نم ملعأ الو «لاحب بسنلا

 ليلكإلاو جالا يف قارا هنع كلذ لقت . يناضإلا ظفللا ىمسم مكح فالتحا نايب ىلإ اهب

 .0917/1) ةرايم حرش يف دَمَْأ دمو :0707/5 /5) ليلجلا حنم يف شيلعو ء(۱۷۹ /5)



 ( ها؟تر يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 .مارح امهالكو كيبأ ةجوز وأ «كمأ يه:بسنلا نم كتحأ مأو «كيخأ مأ :لوألا

 .مرحت مل كتخأ وأ ,كاخأ ٌةيبنجأ تعضرأ ولو

 ال دق َعاضَّرلا يفو .نامارح امهو «كنبا ةجوز وأ «كتنب مأ "” كتلفان مأ :ةيناثلا

 .كتلفان ةيبنجأ عضرُت نأب «نبا ةجوز الو ًاتنب نوكت

 .كنبا تنبو كتتب تنب يهو :ُتلق
 ةعاضّرلا ينو .نامارح امهو.كتجوز مأ وأ.كمأ امإ بسنلا نم كدلو ةدج :ةثلاثلا

 تسيلو «كدلو ةدج اهّمأف كدلو ةيبنجأ تعضرأ اذإ امك ءةجوز مأ الو ًاَمَأ نانوكي ال دق

 .كتجوز مآ الو «كمأب

 تعضرأ ولو . كتبيبر وأ كتب امإ األ «مارح بسَّنلا يف كدلو تخأ :ةعبارلا
 .ةبيبر الو كل تنبب تسيلو «كدلو تخأ اهتنبف «كدلو ةيبنجأ

 مرحب ام عاضّرلا نم مرح » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق مومع نم تاينثتسم عبرألا هذهف

 .« بسلا َنِم

 | :ةعبس يه لب :تلق

 . بسلا فالخب «عاضرلا نم اهنبا اخأ جوزتت نأ ةأرملل زوجي :ةسماخلاو

 .بسَنلا فالخب «عاضرلا نِم هتمع و همع مأ جوزتي نأ لُجرلل زوجي :ةسداسلاو

 فالخب ءعاضََّرلا نم هتلاخ مآ وأ هلاخ مأ جوزتي نأ هل زوجي :ةعباسلاو :لاق

 .عاضّرلا نم الو بسلا نم ال مرحت الف خألا تخأ اًمأو

 حاكن بألا نم كيخأل زوجيف مأ ْنِم تحخأو بأ ْنِم خأ كل نوكي نأ :هتروصو

 .هيخأ تخ يهو «مألا نم كتخأ

 كيخأل زوجي كنم ةيبنجأ ةريغص تعضرأو كتعضرأ ةأرما :عاضّرلا نم هتروصو

 ` طيحملاو مكحملا ۲١"( /۸) يديهارفلل نيعلا ..ديفحلا :-ًاضيآ- هل لاقيو ءدلولا دلو :ُةلِفاَنْلا 0

 | ۲١۳(. /۳) ةّديس نبال مظعألا



 (ها/8ةت) يَناَِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 .. -لاعت هلا هحر- همالك ىهتنا ' . كتخأ يهو ءاهحاكن

Nt eهب عقت مل اهدحأ لتخأ ىتم ءةتس اطورش ةمرحلا هب عقت يذلا عاضّولل نأ ملعتلو 53 * سيك لس 7 5 ل  

 :ةمرح

 ناك ذفانملا [يأ] نم هفوج وأ ءعيضّرلا قلح ىلإ ةعضرملا نم نبللا لوصو :لوألا

 بصوهو :رودجَو وأ 2” عاضرإب ناك« فنألا يف هبص وهو: © طوُعَس وأ «مف نم

 © . عاضرإ ريغ نم مفلا طسو يف نبللا

 .ةءوطوم ريغ وأ ةءوطوم أبيث وأ تناك اركب «ىثنأ ْنِم نوكي نأ :يناثلاو

 ليقو ءاهرغصل أطوت ال نس يف يه ْنَم نود ءاهلثم أطوي ْنَم :ةءوطوملا ريغب ينعنو

 :تلق يناَعِكاَتْلا لوق ادع ام «ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك صن ىهتني انه ىلإ

 ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلا ركذ مثء ةعبس يه لب :تلق هلوق كلذكو «كنبا تنبو كتنب تنب يهو

 يِوَوّنَلِل نيبلاطلا ةضور .(74/4) ديلا قيقد نبا مالك نم سيلو «يناَيِكاَمْلا مالك نم اذهف

 ينيسحلا ركب يبأ نيدلا يقتل رايخألا ةيافك «(179/4) قاّوَّملل ليلكإلاو جاتلا )۷/ 23٠١

 هكاوفلا «(50 ٤ /؟)ريدردلل ريبكلا حرشلا 0715 /۱) دخ نب دمحمل ةرايم حرش «(877) يِنْيَصُحلا

 نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك ؛(178/4) يشرخلل ليلخ رصتخم حرش «(۱۸ /۲) يواَرَْتلل يناودلا

 .(71/56/5) شيلعل ليلجلا حنم ٠١١( /۲) يكياملا

 .يتلا (ق) ةخسن يف

 )١/ ١١(. اهفورحب تارابعلا هذه ِيناَهِكاَْلا هنم ذخأ يذلا باهولادبعل نيقلتلا باتك نم ةدايزلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .طوعسم (ق) ةخسن يف

 نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )١40(« يفسنلا رمعل ةبلطلا ةبلط «(87“ )١/ يرهوجلل حاحصلا

 يِموُيَملل رينا حابصملا ((457/1) ةي نبال مظعألا طيحملاو مكحملا :(778/7) ريثألا

 .(۳۹۷ /۱) يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا (۱۷۷ /۱)

 .عاضتراب (ق) ةخسن يف

 دْيَيَع يأل ثيدحلا بيرغ ؛(40١) يفسنلا رمعل ةبلطلا ةبلط «(1//507) يرهوجلل حاحصلا

 يف برغملا ء(۲٠ /۳) يِوَوَّلِل ءامسألا بيذب# :(7١2؟4/11) يرهزألل ةغللا بيذمت «(؟70 /1)

 .045 /15) يِدْييُرل سورعلا جات 0547 /۲) يزرطملل برعملا بيترت



 < لفرلا باتک حج (ها؟4تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اهنيب تبثت مل ةميهب نم نالفط عضترا ولفءتايمدآلا ىلع روصقم كلذ نأ :ثلاثلاو

 آ .عاضّرلا ةوخإ

 |مهبراق امو نيلوحلا يف نوكي نأ:عبارلا

 ىنغتساو «نيلوحلا لبق لصف نإ امأف «نبللا ىلإ ًاجاتحم عيضّرلا نوكي نأ :ٌسماخلاو

 © . مرحي :ليقو «نيلوحلا يف ناك نإو «©"” [مرحي مل عضرا] مث ةنّيَب ةدم ماعطلاب

 نإ امأف :هيق كلهتسي مل اهب ًاطلتخ امإوءهسفنب ًادرفنم اّمِإ نبللا نوكي نأ :شداسلا

 دنع[ ق /1/١751/ مر ج الف كلذ ريغ وأ ٍءاود وأ خيبط نم هيف كلهتسا ام هطلاخ

 .انباحصآ روهمج

 ° .ةيح ةعضرملا نوكت نأ هطرش نم سيلو

 ̂ ةيبص ىرخألاو ًايبص امهدحأ عضرُت ناتأرما هل يذلاك لحما نبل مرج و

 ردصملا نم مالكلا قايس عم ايشمت باوصلا هتبثأ امو «مرحت مل عضترا: طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .(*07 /1) باهولا دبعل نيقلتلا تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا

 )٤/ ٠١١(. يجابلل ىقتنملا . ّْبْضَأو مِساَقْلا نباو «يِعاّرْوَألا لاق هبو :يِجاَبْلا لاق

 .مالكلا قايس عم ايشمت «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .مرحت (خ) ةخسن يف

 )٤/ ٠١١(« يِجاَبلل ىقتنملا .يِعِفاَّشلا لاق هبو «نوشَجاّلا نباو «فرطم لوق وهو :يجاّبْلا لاق

 باهولا حتف (۲۹ )٥/ يعفاشلل مألا 3094 /4) شيلعل ليلجلا حنم (004/؟) يقوسدلا ةيشاح

 ۱۹٤(. /۲) يِراَصْنَألا ايركزل

 ١6١(. /5) ىقتنملا هباتك يف يجاَبلا كلذ ىلع صن

 نبل وه هب هعضرت يذلا نبللاف ءدلو اهنم هل دلو ةأرما هل لجرلا وه :[078ت]1يرَكْعَّزلا لاق

 .(۲۷۹ /۳) يرشغرلل قئافلا .هحاقلا ببسب هنأل «لجرلا

 نيقلتلا هباتك يف امك« باهولادبع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ ةتسلا طورشلا هذه ةيادب نم

 اهلثم أطوي نم ةءوطوم ا ريغب ينعنو :يناَهِكاَقْلا لوقو «روجلاو طوعسلا ىنعم نايب ادع (07/1)

 اذهف ءاهيراق امو :عبارلا طرشلا يف هلوق كلذكو ءاقلطم :ليقو .اهرغصل أطوت ال نس يف يه نم نود

 . باهولادبع يضاقلا مالك نم سيل



 هربت < < (ه١٤۷۲ت ) يناهكاَّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 تت 7 بسسس سم سس سس م م م ص ص م سس ب ب ب ا ص سس سس سس

 لهأ الإ ءٍلْحَفْلا نَبَل ةَمْرُح طاقسإب ىوتقفلا لنهأو ءاهقفلا نم دحأ لقي لو :ع
 1 N) مع

 .ةيلع نباو © رسالا

 قلعتي الو ريال هنأ ءاهقفلا نم امهريغو © ةشئاعو رمع نبا نع ركذو :تلق

 © هتل يزال هللادبع وبأ ماَمإلا هلقن اذك .ميرحتلا هب

 الو ٍءاذغب سيل اغ هريغ وأ «ٌءام ناك ولف أنبل يدثلا نم جرحي ام ناك اذإ هلك اذهو

 © نوُنْحَس نبا باتك يف ماقا نبا هلاق مرح الف ماعطلا نع ينغُي

 "كلام لاقف ءعاضَّرلا نِ ةمرخلا هب عقت يذلا ردقلا يف فلتخا :يناشلا
١ wT ۹ » (A) ef Wut ۶ةدحاولا ةَّصّلا روهمجلاو ” ةياور ىف “ دّمْخأو  ةّميِيَح وبأو ”. 

 )5/1١١(. مرح نبال ىلحملا

 .(۱۷۹ )٤/ يِْطْرَقْلل مهفملا (5147/5) ملعملا لاكإ هباتك يف اک ضايع يضاقلا كلذ ىلع صن

 *. ,(7 58 /5) راكذتسالا يف ربلادبع نيا [يهنع كلذ لقت

 )1١7/7(. ملعملا هباتك يف اك يزال ماَمإلا كلذ ىلع صن

 ٠١١(. /5) ىقتنملا يف يِحاَبْلا هنع كلذ لقن

 بهذملا جابيدلا .ه105 ةنس يفوت ؛هللادبع وبأ ءِيِخوَْتلا َنوُنْحَس نب دمحم :وهف َنوُبْحَس نبا امأ

 .(81) مقر )7١( فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش «(774 ) نوح نبال

 ء(١۳٦ )٤/ ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ 23١77 /7) يرِزاَلل ملعملا ١ ٤١( /5) ىربكلا ةنودملا

 «(154) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا 2197 /5) يجابلل ىقتنملا (184 /4) يسرق مهفملا
 .(۳۷۳ )٤/ شيلعل ليلجلا حنم «(۱۷۷ )٤/ يشرخلل ليلخ رصتخم حرش

 ٍناَئيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادملا 18١(« /۲) يِعَكْيّزلل قئاقحلا نييبت «(۷ /4) ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رمألا عمجم ء(۲۳۸ /۲) مْيَجُت نبال قئارلا رحبلا «(3777/1)

 )/00). ٠

 )٤۳١/١(« ةمادق نبال عورفلا ء(١۳۳ /9) يِواَدْرِحْلل فاصنإلا «(1۳۷ /۸) ةمادق نبال ينغملا

 :(501/؟) يِشَكْرَولا حرش ء(١۱۸ /4) ةّيِمْيَ نبال ىربكلا ىواتفلا «07 51 /۳) ةمادق نبال يفاكلا

 ۲١۲(. /۲) نايوط نبال ليبسلا رانم «(۱۹۷ /۸) حِلْفُم نبال عدبملا

 .هتياور (ق) ةخسن يف (9)

 )59/1١(. ملم حيحص ىلع هحرش يف درو امك «روهمجلا نع لوقلا اذه يوَوَلا لقن(



 ےک عفرلاباتك_ د A4) )يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير

 5 8 تاعضر سم :-ًاضيأ- ةياور يف دّمحأو يعفاسلا لاقو

 -ًاضيأ- د نع ةياورو “دوادو ””َرِذّنُا نباو هديبعوبأو هرْوَكوبأ لاقو

 ` ^. تاعضر ثالث

 ” . تاعضر رشع :لاقف ساّنلا ضعب ذشو :ع

 1 :ىلاعت هلوق “روهمجلاو كلام ليلدو «"”ٌدودرم لطاب وهو :هريغ لاق

 حيحص ىلع يووَنلا حرش ء(۲۲۷ /۱) ِينَرُخا رصتخ «(۲۷ /0) مألا هباتك يف يِعِفاَّشلا كلذ ىلع صن )١(
 ۱٤۹(« /4) رح نبال يرابلا حتف ء(١١۴ )١١/ يزول ريبكلا يواحلا ء(۲۹ )٠١/ مِلْسُم

 جارسلا ١ 4) يِزاَريَّشلل هيبنتلا ء(۷۸/۲٤) ينيبرشلل عانقإلا (194/1) يزول عانقإلا

 ةضور :(187 /7) يلاَرَعْلل طيسولا «(156 /۲) يِزاَريَّشلل بذهملا ؛(5154) يوارمغلل جاهولا

 رايخألا ةيافك ء(۲۷۸) يِراَصُنَألا دمحم نالسر نب دبز حرش نايبلا ةياغ «(9 /4) يِوَوَتلِل نيبلاطلا

 .(75 /5) يبويلق ةيشاح ء(۳٠۳) يواجلل نيزلا ةياهن ء(٤١٤) يِنْيَصّلا دمحم

 ء(۷١۱ /۸) حِيْفُم نبال عدبملا :(475/0) ةمادق نبال عورفلا ء(١١۳ /9) يِواَدْرِمْلل فاصنإلا
 عبرملا ضورلا (184 /4) ةو نبال ىربكلا ىواتفلا ۳١(« / 4) ةَيْيَت نبال ىواتفلا عومجم

 ديهمتلا ؛(7/17١7) يِنيَعْلل يراقلا ةدمع «(1417/ /9) رجح نبال يرابلا حتف «(514 /۳) ٍتوُهبْل

 )٠١/٠١(« مزح نبال ىلحملا :(474 /) مايا نبال ريدقلا حتف حرش ء(۲۹۷ /۸) ريلادبع نبال

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ )20١7/5: يرِزاَمْلل ملعملا 2171 /9) يباطَحلل نئسلا ملاعم

 .(؟594 /6) يسولألل يناعملا حور (۰ /۱) رشک نبا ريسفت «( 786 )٤/

 .(908/1) رنا نبال عانقإلا

 حيحص لع وتلا رش 1۰ )ىلحملا ين رذنَلا نباو روت يبأو دّبيع بأ نع كلذ مزح نبا لقن

 . (۲۹/۱۰) ملْشَم

 ةَيِوْيَت نبال ىربكلا ىواتفلا ۴١(. /7" ) َّيِْيَت نبال ىواتفلا عومجم «(۱۳۸ /۸) ةمادق نبال ينغملا

 ةمادق نبال يفاكلا ۳۳١(« /9) يِواَدْرِمْلل فاصنإلا ٥١١( /۲) يِْيَكْرَّرلا حرش / 9

 .(4757/4) حِلفُم نبال عورفلا «(751/11) يِدْرَواََلل ريبكلا يواححلا «(" 57 /)

 ملعملا هباتك يف امك «يرِزاُملا مالك وهو 1۳١(« /5) ملعملا لاكإ هباتك يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ

(A/D 

 )1١/ ١١(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف امك ءيِوَوَنلا ماّمإلا لوق وهو
 )54/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع يونا حرش .ةدحاو ةعضرب تبثي ءالعلا روهمج لاقو :يِوَوّنلا لاق



 ْ (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 1111م Errata اس قش لا

 ^. 4 گرا ىلا مکن

 ةيِعِفاّشلاو ةيكلاللو  .ةعاضرلا نم ًامَأ ةعضرملا ةيمست بج وب ةّصملاو :مامإلا لاق

 «.اهركذب لوطن ال [خ /أ /۲۳۳1/ ° تاجاجتحاو ٌتاعجارمل كلذ يف
 نس

 اهمكح ةريسيلا مايألا له«نيلوحلا دعب عاضّرلا يف اندنع بهذملا برطضا:ثلاثلا

 . كلذ ريغ "[ليق]و  ؟ ةثالثلاو نيرهشلا وأ ءرهشلا وأ «نيلوحلا مكح

 ترج يذلا رذقلا وهو ©” لاخلا يف فالخ ىلإ ٌمجار يدنع هلك اذهو : ماَمِإلا لاق

 .عاضَّرلا نع ماعطلاب ءانغتسالاب هيف ةداعلا

 © .ًارهش نوثالث هاصقأ : ةّقيِنَح وبأ لاقو

 )١( ةيآلا ءاستلا ةروس )77(.

 ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ ء(١١٠ /۲) يرِزاَلل ملعملا يف هيلع صوصنم ليلدلا اذهو )4/ 570(«

 ش .(۲۹ /۱۰) ملم حيحص ىلع يووتلا حرش

 ۱١۷(. /۲) ملعملا هباتك يف اک هلل يرانا كلذ ىلع صن ()

 )٠١/ ٠١(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يوّرَنلا اهيلإ راشأ (۳)

 )٤/ ٠۳١(. ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ ء(١١٠ /۲) يرزالل ملعملا

 .لوحلا (ق) ةخسن يف

 )٤/ ٠١١(. يجابلل ىقتنملا ء(۸٤۲ /5) ربلادبع نبال راكذتسالا :(5 ١8 /0) ىربكلا ةنودملا

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا (۷)

 ٍناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج ال قفاوملا ءباوصلا هتبثأ امو « لاح : ةخسن يف هتدجو يذلا (۸)

 ١١١(. /5) يرزاملل ملعملا

 يناَساگلل عئانصلا عئادب 2777 /1) يناَئيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا ء(١١٠ )٥/ يير طوسبملا )4(

 نبال ريدقلا حتف حرش :(187 /۲) يِعَلْيّزلل قياقحلا نييبت «(5) يناتيغْرَملل يدتبملا ةيادب «(5/4)

 هداز يخيشل رحبألا ىقتلم يف ربألا عمجم ء(۳۲۳) نميلا بأ نب ال ماكحلا ناسل ء(۱٤٤ /۳) ماا

(/00(. 

 اك «يرِزاُما مالك صن اذه انه ىلإ نيلوحلا دعب عاضّرلا يف اندنع بهذملا برطضا :ِيناَهِكاَمْلا لوق نم )٠١(

 ١1١(. /؟) ملعملا هباتك يف



 ( ها؟4ت) يناَهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © ديه نبا اههنع هاكح ام ىلع .طقف نال وحلا دمألا : ديم أو "” «يِفاَّشلا لاقو

 2 .نينس ثالث ركز لاقو

 “رئوي :دٌّواَد لاقو  «هريثأت مدع ىلع روهمجلاو ءريبكلا عاضر يف فلتخا :عبارلا

 نه هنأ ىلع روهمجلا هلمحو ٠ ِهْيَلَع يمر هيِعِضْرَأ » :ةلهَسل #4 هلوقب ال دتسم

 هے

 عين دار نمل نيک نوح مهو نِ تالو ل :- ىلاعت -هلوق رو همجللو
 ° ةَعآَجملا َنِم ةَعاَصَرلا اَّنِإ 7: - ماللار ةالصلا هيلع - هلوقو «نيلوحلاب اهمامتو “4 اَلا

 ء(۱۸۲ /5) يلاَرَعْلل طيسولا «(۳۹۷ /۱۱) يدرَراَعْلل ريبكلا يواحلا )۲۸/١(« يعفاشلل مألا (1)

 . )١١۳/۲( يطويسلا نيدلا سمشل دوقعلا رهاوج «(817 /۲) ينيبرشلل عانقإلا

 ينابيحرلا ىفطصمل ىهنلا يلوأ بلاطم )١١1(: يقرا رصتخم ١47(. /۸) ةمادق نبال ينغملا (؟)

 حلْفُم نبال عدبملا ء(١٤۳ /۳) ةمادق نبال يناكلا (04 /7) ةّيْيَت نبال ىواتفلا عومجم «(۳۰۰ /0)

 نبال ليبسلا رانم «(067 /؟) يِيَكْرَّرلا حرش ء(۲۱۹ /۳) ٍتوُهُبْلل عبرملا ضورلا ٠١

 ١١۳(. /۲) يطويسلا نيدلا سمشل دوقعلا رهاوج «(777” /۲) نايوض

 .(؟١5 5 /؟) ريه نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا

 يِمْليَّزلل قياقحلا نييبت «(5/5) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب ء(۲۲۳ )١/ يناتيغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادهلا

 عمجم ء(۳۲۳) نميلا يبأ نب ال ماکحل ا ناسل «(5 ٤١ /) ماا نبال ريدقلا حتف حرش «(187/؟)

 )005/١(. هداز يخيشل رحبألا ىقتلم يف ربنألا

 ۲٠١(. /۸) ريلادبع نبال ديهمتلا

 . 200 )٠١/ مِلْسُم حيحص ىلع يووتلا حرش ء(۱۷ )٠١/ مزح نبال ىلحملا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف

 )١15/53(. مقر (9//71) ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .ةيرِماَعْلا ةيِشَرَقْلا ورمع نب ليهس تنب ةَلْهَس

 )٠٤١۳( ثيدحلا )1١1/5/1( ريبكلا ةعاضر (۷) باب ءعاضَّرلا (۷ )باتك يف مِلْمُم هجرخأ

 .هفورحب

 )۲۳١۳(. ةيآآلا ةرقبلا ةروس(١1١)

 «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع ةداهشلا (۷) باب تاداهشلا (27) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ )١١(

 (8) باب عاضرلا (۷) باتك يف مِلْسُمو ءاينإف :ظفلب )15١5( ثيدحلا (987/5) ميدقلا توملاو

 .امنإف :ظفلب )١555( ثيدحلا )5//١٠١7/8( ةعاجملا نم ةعاضرلا انإ



 (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 EET mma هس سا

 . .ريبكلا يف دوقفم ىنعملا اذهو

 عاَضولا نم مر الد :ملسش_م باستك ريغ يفو :ماممإلا لاق

 ©« ما كفا لبق ناو يدق "ين األ قاع الإ

 )١( :هلوق ١ ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .قشلا ىنعمب : ُقْثَملا : قع ) "٤٠۸ /1(ءالصحاح

 يرهوجلل )؟١1١557/5(.

 .عاضّرلا ناوأ ين نوكي امنإ كلذو ءاذغلا عقوم هنم عقوو «ماعطلاك «يبصلا ءاعمأ قش يذلا :يأ

(T/0) يراقلل حيتافملا ةاقرم 

 يِذِمْدّتلا نتس يف ءاج امل ةقفاوملا « باوصلا يه اهتبثأ يتلا ةدايزلاو « و : طوطخم ا يف هتدجو يذلا

 58/5 ( ثيدحلا )١175( ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّنلاو )9/ ١* 7ثيدحلا )559 5(.

 ةَمِطاَف نع «هيبأ نع ورع نب ماشه نع َةَاَرَع وبأ انثدح ةي انثدح :لاقهقلف# يِذِمدَّدلا هجرخأ

 يف ءاعمألا : اهلوق |مهيف درو يذلا نأ الإ « هتركذف هلا لوسر لاق :تلاق هَمَلَس ٌمَأ نع لا تنب

 .اهريغ الو ثيدحلا بتك يف ظفللا اذهب ةرابعلا هذه ىلع فقأ ملف يدثلاو امأو « يدثلا

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا ١

 ةقث ؛يلع:ليقو «ىبحي همسا :لاقي «ينالْغَبلا «ءاجر وبأ «يفقثلا فيرط نب ليمج نب ديعس نب ةيّيتق-
 ةنس تام ةرشاعلا ني «تبث ٠ * مقر (495) بيرقتلا .ع قنس نيعست نع ها )0077(. 1

 «ةعباسلا نِم «تبث ةقث «هتينكب روهشم ةَئاَوَع وبأ اريل يِطِساَوْلا يِرُكْشَيْلا حاّضو :ةَئاَوَع وبأ-

 بيرقتلا .عءةئمو نيعبسو تس وأ, سمخ ةنس تام )0۸٠( مقر )۷٤١١۷(.

 وأ «سمخ ةنس تام «ةسماخلا نم «سلد ابر هيقف ةقث ءيِدَسَألا ماوعلا نب ريبزلا نب ةّوْرُع نب ماشه-
 مقر (9ا/7) بيرقتلا .ع «ةنس نوناثو عبس هلو «ةئمو نيعبرأو تس )۷۳١۲(.

 تاقبط .اردان الإ سيلدتلاب فصوي مل نّم :ىلوألا ةبترملا يف نيسلدملا تاقبط يف رجح نبا هركذ دقو

 مقر (17) نيسلدملا )50(.

 «ةثلاثلا نم ءروهشم هيقف ةقث «يندملا هللادبع وبأ ءيِدَسَأْلا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب ورع :هوبأ-

 مقر (۳۸۹) بيرقتلا .عءنامثع ةفالخ لئاوأ يف هدلومو «حيحصلا ىلع ه95١ ةنس تام )4551(.

 مقر (1/51).ع.ةشلاثلا نم «ةقث ةع نب ماشه جوز «ماوعلا نب ريبزلا نب رِذنُما تنب ةَمِظاَق-

 .(مك04)

 :ةَمَّلَس مأ-

 :ثيدحلا جيرخت



 (ها؟ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (47)باتك يف يِئاَسَّنلاَو ءريبزلا نب ةّوُرُع قيرط نم )١١157(. ثیدحلا ( 38/9 نیلوحلا نود

 ماشه قيرط نم ء(١٦٤٥) ثيدحلا ١١( /۳) نيلوحلا لبق ماطفلا دعب ةعاضّرلا )٤۹( باب «حاکنلا

 .هوحنب و يبنلا نع «ةَمَلَس مأ نع رنا تنب ةَّمِطاَف نع امهالك ةَوْرُع نب

 :مكحلا

 .(4518/9) .حيحص نسح ثيدح :يِذِمْدَتلا لاق

 - نينمؤم ا مأ- ةَمّلَس مأ نم عمست م ردنا تنب ةَمِطاَق نأل «عطقنم ربخ اذه :مزح نب دمحم وبأ لاق

 )11/1١(. مزح نبال ىلحملا .كلذ ببس ركذ مث

 «ةنس ةرشع ىدحإ تنب يهو ةَمَلَس مآ تكردأ ةَمِطاَق نأ ححصو «كلذ نع ةي لا نبا باجأ دقو
 )٥/ ٥٩۹۰ - ٥۹١(. داعملا داز . ةأرملل ايس ال ديج نس اذهو

 .(171 /۷) ليلغلا ءاورإ .اهطرش ىلع حيحص هدانسإو :ينابلألا خيشلا لاق

 .(۹۲۱) ثيدحلا (۳۳۸ /۱ ) يِذِمْدَتلا ننس حيحص.حيحص :اضي لاقو

 هذه ٍِناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا باوصلا هتبثأ امو« ناكو:ةخسن يف هتدجو يذلا )١(

 )٠١۹/۲(. يزال ملعملا .تارابعلا

 ملعملا هباتك يف ءاج امك يزال ماَمإلا مالك اذه انه ىلإ ريبكلا عاضر يف فلتخا :يناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

.) ١9/9 



 ( هال*4تر يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 aw ODDO اما مم ا ااا د -

 :فناثلا ثيدحلا ©
 © فكل ولا مرح ام مر ةَعاَضَرلا نإ دلل هللا لوسر لاق :تلاق 8 ةشئاع نع
 درام دغي لع دامس سعف يأ اأ حلفا د ١ :تلاق اهنأ ا اهنعو
 َسْيَل سيعمل يب اأ إف #4 ھا لوسر اشا ىَبح كَل ن ال هللاو :تلقف باجل ا
 اي :ٌتلقف و هللا لوسر ّيَع لَحَدَفءِسْيَعَفْلا يأ ةأَرْما ينتصر نکل ”[و]٬ينعصْرَا وه

 :لاقف هرم ينتصر نکو 1ق /ب /۱۲۰1/ينعر وه َسْيل جلا نإ هلا لوسر

 ماو :لوقت ُةَسِفِاَع تاك كلذ ةَوْرُع : لاق نیوی ترک كع ف كل نذل
 لسع ھا

 . بسلا َنِم م مري اَم ةعاَضّرلا

 ؛(5907) ثيدحلا (977/5) يالا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .ءايلاب مرحي (ق) ةخسن يف )00

 )١٤٤٤(. ثيدحلا )٠١58/5( مِلْسُم حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو

 «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع ةداهشلا (۷) باب تاداهشلا (21) باتك يف يِراَُبْلا هجرخأ (؟)

 مرحي )١( باب عاضرلا (۷) باتك يف مِلْسّمَو «هظفلب )٠١٠۳( ثيدحلا 4۳١( /۲) ميدقلا توملاو

 .هظفلب )١٤١٤٤( ثيدحلا ۱١۹۸( /۲) ةدالولا نم مرحي ام ؛ةعاضرلا نم

 زييمت يف ةباصإلا 21١7 /1) ربلادبع نبال باعيتسالا .دعجلا وبأ ءيِرَعْشَألا سْيَعُفلا يأ وخأ حلفأ

 .(۲۲۷) مقر (494/1) ةباحصلا

 نبأل باعيتسالا .دعجلا همسا سْيَعَقلا ابأ نإ :ليق دقو «يِرَعْشَأْلا حلفأ نب لِئإَو :سْيَعَقلا يأ مساو

 ١15١(. /9) رَجَح نبال حتفلا ٠١(« ؟ /1) ريلادبع

 )٥۳(. ةيآلا «بازحألا ةروس

 :(5018) ثيدحلا (1601/5) يِراَخّبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 )١545(. ثيدحلا )1١9/5( مِلْسُمو

 ےک ةف و ااو نإ 8 :هلوق (۸۱) باب «ريسفتلا (8) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ

 يف ريسي فالتحخا عم هلثمب(4018) ثيدحلا (1801/5) [ ٥٤ :بازحألا ]1 اًميِلَع یک

 )٠١59/1( لحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت (7) باب ؛عاضرلا (۷) باتك يف مِلْسُمو .هفورح

 .هوحنب )١540( ثيدحلا



 < غاضرلاباتک رح (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

roeههه هع  

 :ٌتلَقف ؟ كمع اَنَأَو «ينم َنيِجَتْحْنأ لاقف لنآ ملف أ لع ناسا : ظفل يفو

 َّوَدَص :لاقف و يبنلا تأسف : تلاق ءيا ِنَبلب يج هرم ِكْنَعَضْرَأ :لاق ؟كلذ فيك

 ̂ .هب رمألا عوقو ديرت الو «لُجرلا ىلع اوعدت برعلاو «ترقتفا :يأ

 تلق ؟اذه نک اش ٌةشئاع اي :لاقف لُجَر يِدْنِعَو ب يبنلا لع لد » :تلاق اهنعو

 «.٠ ٍةَعاَجَلا نم ٌةَعاَضّرلا (َّنِإف نكْناَوخِإ ْنَم َنْرْظْلا ةشئاع اي :لاقف ةَعاَضّرلا َنِم يخ

 +: حرشلا

 .هوحنو ”«ءاتفتسالاب حضتت ىتح ةبّشلا مايق دنع ماكحألا يف تبثتلا هيف

 يع هريرش و ي مدع هيفو هبلع- هثيرقت ًاعلو '”«هفلاخت اَم ءاج دق ناك نإو «سلفأب ةيمستلا ةهارك مدع هيف

 ينعأ ”ءمارحتلا نود ةهاركلا ىلع كلذ ّنأو ءزاوجلل نايب ثيدحلا اذه يف - مالسلاو ةالصلا

 «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع ةداهشلا (۷) باب «تاداهشلا (201) باتك يف يِراَّبْلا هجرخأ )١(

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١5901( ثیدحلا ۹۳١( /۲) ميدقلا توملاو

 بيرغ :(7/*97) ديبع يبأل ثيدحلا بیرغ ۱۰٤-۱٠١) /۱) يزل ا نبال ثيدحلا بیرغ

 يرهوجلل حاحصلا ۱۸١(« /1) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا «(401 /1) ةف نبال ثيدحلا
 ةبلط «(۳۸ /۳) يِوَّوْنلِل تاغللاو ءامسألا بيذب# :(145/15) يرهزألل ةغللا بيذب# ۷0 ٠

 ٦۳(. /۲) يِدْيبُرلل سورعلا جات «(171) يفسنلل ةبلطلا

 ثيدحلا ٣ /؟)يراخبلا حيحص يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثآ امو .تلقف (ق) ةخسن يف

 . ٤٤۳۷( )مقر (۱۲۳ /۳ )ةَناَوَع يبأ دنسم يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن يف درو امو (5005)

 «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع ةداهشلا باب «(7/) تاداهشلا (27 )باتك يف يِراَكُبْلا هجرخأ

 باتك يف مِلْسُُمو «هقورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١9٠١5( ثيدحلا (975/1) ميدقلا توملاو

 فالتخا عم هلثمب )١500( ثيدحلا ۱١۷۸( /۲) ةعاجملا نم ةعاضرلا نإ باب ء(۸) عاضرلا (۷)

 . هفورح يف ريسي

 )١59/5(. يجاّبلل ىقتنملا

 .(۲۱۳۷ - 51750 ثیدحلا (۱۹۸۵ /۳) ملص حيحص

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .مارحلا (خ) ةخسن يف



 (ها؟ةتر يئايِاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .كلذب ةيمستلا نع يهنلا ثيدح

 - مالملاو ةالصلا هيلع - لشي مل ذإ «”"”هريثكو نبللا ليلق رابتعا نِ مدقت ام ىلع ليلد هيفو
 © .لصفتسي لو «تاعضرلا ددع نع

 .« ٌنكئاَوخِإ ْنَم َنْرْظْنا » : -مالسلاوةلصلاهيلع- هلوقو

 لاح يف تعقو صخشلا كلذ ةعاضر ”نوكت نأ ةيشفل ضيرعتلا نم ٌّعْوَن :ق
 © ركلا

 لهآ دنع مهيف لمعتسُيام رثكأ وهو ءاقدصألا ريغ يف ناوخإ ظفل لامعتسا هيفو
 -ًاضيأ- حصل بسنلا ىلع لح ولو «ءاقدصألا ىلع لمح هنأكف «ةدالولا يف ةوخألاو ءةغللا

 ̂ .نونلاو واولاب -ًاضيأ- عج دقو «نيلصأ نيب راد عرق هّنأكف

 ”:رعاشلا لاق
5 

 نيالا ينب ٌرَشَك مه تنو ***# مؤق رَ راق اوب ناكو

 ٦۲۷(. /) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 نم لأ اعف ناك :ثيدحل ةيوار اهمأل ءاهلصفتسي مل -مالسلاو الملا هلع - هلعل :هلفلتي نما نبا لاق

 ناك نإو ءاهبهذم اذهو «« ٍتاَموُلْعَم سنس نفس م نمر ٍتاَموُلْعَم ِتاَعَضَو ُرْهَع نارا

 .(18/9) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .ةدحاو ةعضرب تبثي ميرحتلا نأ ىلع ءاملعلا روهمج

 سمخي ميرحتلا (5) باب ؛عاضّرلا (۷)باتك يف ميسم هجرخأ دقق هل ةشئاع ثيدح امأو

 )۱٤١۲(. ثيدحلا (۱۰۷ /۲) تاعضر

 ردصملل قفاوملا « مالكلا قايس عم ايشمت «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نوكي (ق) ةخسن يف

 8١(. /5) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ يناهكاَملا هنم ذخأ يذلا

 )٤/ 8١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن اذه

 يدير سورعلا جات )١5/ ۲١( روظنم نبال برعلا ناسل )179١/1(« يرهوجلل حاحصلا

)¥ 18). 

 يف يِدْيَبُرلاو )١4/ 5١( برعلا ناسل يف روظنم نبا هنع هلقن دقو« يرل ملغ نب ليقع تيبلا اذه

 E) ع /۳۷) سورعلا جات



 1 . ١ (د٤٣۷ت)يناهكاًقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 وس ل بدل چیای ميم بس ميس ينو اس اسل جنس ا سدس ين سو مضت یی سرما

 ال ةعاجملا يف ةمّرحملا ةعاضّرلا رصح دوصقلا َّنأل ءرصحلل : انإ ةملك نأ هيفو

 © .ةعاجملا نمز يف ةعاضّرلا تابثإ درجم

 ةالصلا هبلع- هلوق لعلو«ىوتفلا عامس لبق ليلعتلاب يتفملا يتفتسملا رادتبا هيفو :تلق

 ني مكحلا درج نع لأست نأ اهنم دارملا َّنأو «كلذ ىلع اه هيبنت «« كنيمي ْتَيِرَت 7:- مالسلاو

 .ملعأ هللاو .هل ًاليلعت يه ئدتبت نأ ريغ

 س N تح عير

 )١( ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيقد نبا مالك صن اذه )٤/ 8١(.



 (كال؟6ت) يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 9 ٌءاَمْوَس ٌةَمَأ ٌْتَءاَجَف ¢ باع يبأ تن یت مآ جرا تراک نب بف نع

 ُتْرَكَذَف تيك :لاق «يتَع صرَعاف لي يتسلل كلذ ترك ءان ْدَق :ثكاقف

 6 .«اځتعصرأ ْدَق ْنأ ْتَمَْعَر ْدَقَو ؟فّيَكو» :لاق هَل َكِلَذ

 :فيرعتلا

 حرز ا نب ثراحلا ينب نم « يِراَصَنَألا ءدوُعْسَم وبأ ءةبَْعَك نب ورمع نب ةبقع
  .ًارذَب نكس دق ناك هنأل «””يرذبلا "”[يِراَصُنَألا] دوُحْسَم يبأب فرعُي «هتینکب روهشم وه

 وهو َأرْذَب دهشي مل هنأ :باَهِش نبا نع« © ةَبَقُع نب ىسوم لاق : ربلادبع نبا لاق
 9 .قاَحْسِإ نبا لوق

 نبال ةمهبملا ءاسألا ضماوغ .سنيق نب زيزع نب باهإ يبأ تنب ةينغ :اهمسإ باهإ يبأ تنب ىبحي مأ 0(
 ٤٥٤(. /۱) لاوکشب

 ةدمع دئاوفب مالعإلا .هنع ثحبلا دعب اهمسا ملعأ ال ءادوسلا ةأرملا هذه: هلل نمل نبا لاق ()

 ١(. /4) نقلا نبال ماكحألا

 .(۲۹۸ /۵) رجح نبال يرابلا حتف .اهمسا ىلع فقأ مل ةروكذملا ةمألاو :رجح نبا لاق

 071١ /15) روظنم نبال برعلا ناسل ء(١٠1۸ /۲) يرهوجلل حاحصلا .هل ُتْْضَرَع يأ

 .(097/5) يِموُيَقلل رينملا حابصملا

 ثيدحلا ۹٤١( /۲) ديبعلاو ءامإلا ةداهش (1) باب «تاداهشلا (21) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 .اهنع ُهاَهَتَق :هرخآ يف ةدايز هيفو ؛هظفلب (؟517)

 )۲١۷(. يِدْئَمَقْلَمْلل برألا ةياهن .ةيناطحقلا نم دزآلا نم سوألا نم نطب

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(۱۳۷ /1) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يِووَْلا كلذ ركذ

 مل «ةسماخلا نم ءيزاغملا يف مامإ «هيقف ةقث «ريبزلا لآ ىلوم ءيِدَسَأْلا شايع يأ نب ةبقَع نب ىسوم

 .(5991) مقر (001) بيرقتلا .ع كلذ دعب :ليقو ه١ 4١ ةنس تام ؛هنيل نيِعَم نبا نأ حصي

 «قودص «يزاغملا مامإ «قارعلا ليزن «يندملا «مهالوم «يبلطملا کب ویا راَسَي نب قاَحْسِإ نب دمحم

 حملت



 ےک اضرلاباتک دح (ها؟ةت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 "”رْذَب دهشي ملو ءًانس '')ةَبَقعْلا دهش ْنَم ٌتَدْحَأ دوُعَْسَم وبأ ناك :قاّحْسِإ نبا لاق

 دهش دق :ةفئاط تلاقو «دهاشملا نم اهدعب امو ادخأدهشو ق /أ //

i/o f1هركذدقو © ملْسِرمَو « يِراَخَُبْلا لاق كلذبو ءارْدَيِدوُعْسَم وبأ  

 © .نييرذدبلا يف فقز يِراَخْبْلا

 .4 م تخ اهدعب :لاقيو فه١6١ ةنس تام «ةسماخلا راغص نم «ردقلاو عيشتلاب يمرو «سلدي

 .(0۷1) مقر (550) بيرقتلا

 اهدنعو «نيليم وحن ةّكم نيبو اهني ةّكَمو ىم نيب بع يهف ةّكمِب لي يبنلا اهيف عيوب يتلا هبل
 ١١١(. /4) يومحلا توُقاَيِل نادلبلا مجعم .ِةَبَقَعْلا ةرج ىمرت اهنمو دجسم

 ٤٠٠ = نيديلا ّدم ردق عابلاو عاب فلأ يمشاهلا يعرشلا ليلاو ءرصبلا دم رادقم لايمأ عمج :ليلا

 )٤٤١(. يج هعلقلل ءاهقفلا ةغل مجعم ٠۸١١,۲٤ - اعارذ

 نبا تدجوو « لماك سيلو صقان هباتكف كلذ ىلع فقأ مل قاَحْسِإ نبا باتك ىلإ يعوجر دعب (۲)
 نباو ٠١175(« /؟) باعيتسالا يف ربلادبع نباو 2014 /5) قشمد ةنيدم خيرات يف هنع هلقن ركاسع

 ماشه نبا كلذ لاق نممو .(1717/1) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو 2370١ /5) ةباخلا دسأ يف ريثألا

 ۳١۷(. /؟) ةيوبنلا ةريسلا يف

 لابج رهشأ نم وهو «ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا يف دحأ ةوزغ يهو هي هتاوزغ ىدحإ هيلإ بسنت :ٌدُحَأ

 «(ٌنِح) هنومسُي مهو بحو هلو هب ةنيدملا لهألو نيعلاب ىرُي ءلامشلا نم ةنيدملا ىلع فرشي برعلا
 ةيفارغجلا ملاعملا مجعم )١/ 21١9(: توقاي نادلبلا مجعم.ةنيدملا مرح دودح يف لحخاد وهو

 .(۱۹) يدالبلل

 ثيدحلا (15077/4) يِراَخُبْلا حيحص :(455) مقر )1١9/1( يِراَخُبْلل طسوألا خيراتلا (4)

1/10 ). 

 .(۳۱۹۹) مقر (۷۷۸ /۲) مِلْسّخ ءامسألاو ىنكلا (5)

 )5( يابا حيحص )٤/ ۱٤١۷(.

 باعيتسالا هباتك يف اك «ربلادبع نبا مالك يهتني انه ىلإ ةَبَلْعَت نب ورمع نب ةّبقُع :يناَهِكاَمْلا لوق نم (۷)
 .مِلْسُم ربلادبع نبا ركذي موع يِراَخُبْلا لاق كلذبو ءارْدَب دوُعْسَم وبأ دهش دق :لاق ربلادبع نبا نأ الإ

 مقر ("17/1) متاح يأ نبال ليدعتلاو حرجا :(74/1) الوكام نبال لامكإلا ) 9١070(.

 مقر (۲۷۹ /۳) ناّبِح نبال تاقثلا )٥۷۱۸« مقر (؟4 /؟) يِبَهَّذلِل ىنكلا درس يف ىنتقملا (01740)
 = ملل 0 1



 ےک عشرلا بانك حا - .. .(ه10705) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 يس تح emus مم اق دس سي داس سس ٠ ب هس هع عبس اع طا سدح سي يسب جمس جس عبسي جي يسع دعس نات مسدس

 :ليقو مدقت اك «"”[ًانس] مهرغصأ ناكو «نيعبسلا عم ِةَّبَقَعْلا دوُعْسَم وبأ دهشو

 ةفالخ يف «نيثالثو ىدحإ ةنس «ةنيدملاب دوُعْسَم وبأ تام « انس مهرغصأ ناك ًارباج نإ '

 . هريغ هباعيتسا يف ربلادبع نبا ركذي ملو «ةّيِواَعُم
 "هذ يلع ةفالخ يف :ليقو «””نيعبرأو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس (7ةّقوُكْلاِب تام :ليقو

 .فيعض وهو «نيتسلا دعب يفوت:ليقو

 رشع ةعبس نيحيحصلا يف اهنم هل «ناثيدحو ثيدح ةئم ب لوسر نع هل َيِوُر

 ̂ .ةعبس مسلو ٌدحاو ٌتيدح يراخبللو «ثيداحأ ةعست ىلع اقفتا ".اغيدح

 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :(885) مقر (0577 /۲) يذابالكلل داشرإلاو ةيادهلا .(407)

 .(11/؟0) يِدْفَّصلل تايفولاب يفاولا (090) مقر (171/4) يزؤحلا نبال مظتنملا «36/7)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 هباتك يف امك «يزملا ظفاحلا كلذ ىلع صن مهرغصأ ناكو «نيعبسلا عم ةَبَقَعْلا دوُعْسَم وبأ دهش امأ

 .(۲۱۷ /۲۰) لايكلا بيذبع

 باب «ةالصلا باتك يفو «ثلاثلا ثيدحلا «مميتلا باب «ةراهطلا باتك يف ناَهِكاَفْلا كلذ ىلإ راشأ اك

 .يناثلا ثيدحلا «فوسكلا ةالص

 .(01451/) مقر ١١1/8( /9) ريلادبع نبال باعيتسالا

 ًارتم اوليك )٠١١( و «فجنلا ةنيدم نم تارتم اوليك (۸) ةفاسم ىلعو «تارفلا رهن ىلع عقت :ةَفوُكْلا

 رحبلا حطنس نع عفترت «ةيلاع ةلهس اهضرأو ءالبرك ةنيدم يبونج ًارتم اوليك (50)و «دادغب نم

 تاناضيفلا نم نمأم يف اهلعجي امم ءابيزقت راتمأ (1) ب يقرشلا نم ىلعأ يبرغلا اهتطاشو هأرتم (51)ب

 0 +0) يدالبلل ةيفارغج ا ملاعملا مجعم .ائيدخو |ييدق

 )۲١/ ۲٠۷(. لامكلا بيذبت هباتك يف امك :يزملا ظفاح ا كلذ ىلع صن

 «(5885) مقر (475 /5) ريبكلا خيراتلا هباتك يف امك ,ناطقلا يحيل لوقلا اذه تلا يِراَخُبْلا ازع

 مقر 1٠١14( /7) ربلادبع نبال باعيتسالا «(557) مقر )١/ 1١١( طسوألا خيراتلا كلذكو

189590 ). 

 .(۱۹۷ /۲) لكشملا فشك هباتك يف اک ءيِْوَحْلا نبا كلذ ىلع صن

 .(517 /5) عومجملا هباتك يف امك «يوَرَتلا كلذ ىلع صن



 (ها4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
E HLL TR kl 

 سر وک (ا 1 4 8 5 00
 نب نمحْر لادبع نب رب وأو «“ 'يِمَطَحْلا ديزي نب هللادبع مهنم «ةعامج هنع ىَوَر

 )0 » ارس .٠ ۳ 5 مال يا 5
 .ةعامجلا هل ىَوَر «مهريغو «” سيق نب ةَمَقْلَعو ' ”ماشه نب ثراحلا

 :حرشلا*»

 رهاظب ًاذخأ مهضعب هزاجأف اهدحو ةعضرملا ةداهش لوبق يف سانلا فلتخا

 «ةمألا ةداهش لوبق نمي هرهاظ ىلع هانيرجأ اذإ -ًاضيأ- كلذ عم هيف بالو :ق

 99 .ميرحتلا نود عرولا ىلع ثيدحلا َلَمَحَو كلذ ىبأ نَّم مهنمو

 نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .نيعبسلا لبق تام «ىسوم وبأ ءيِراَصُنَألا يِمَطَحلا ديزي نب هللادبع

 )٤١(. مقر (۱۹۸ /۳) يِبَهّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس «(5075) مقر (۲۹۷ /6) رجح

 :ليقو دمخ :همسا ليق «يناملا يِموُرْخُما ةَريِخّا نب ماشه نب ثراحلا نب نمر لادبع نب ركب وُب

 «ةثلاثلا نم «دباع هيقف ةقث «هتينك همسا :ليقو «نمرلادبع وبأ هتينكو «همسا ركب وبا :ليقو ةا
 .07/915) مقر (5157) بيرقتلا . ع «كلذ ريغ ليقو ه ١۹٤ ةئس تام

 :ليقو «نيتسلا دعب تام :ةيناثلا نم «دباع هيقف تبث ةقث «يفوكلا ىِعََّّنلا هللادبع نب سيق نب ةّمَقْلَع

 .(51401) مقر (۳۹۷) بيرقتلا .ع «نيعبسلا دعب

 لامكلا بيذهت هباتك يف امك «يزملا ظفاحلا ةعامجلا هل ىور هنأو «مهريغو ثالثلا الؤه ىلع صن

 نبال ٍمِلْسُم حيحص لاجر :(885) مقر ٥٦۲( /۲) يذابالكلل داشرإلاو ةيادها ۲۱۷ /۲۰)

 )٤۷۲۹(. مقر (50//209) ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات )23١7/5(« هيوجنم

 نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .كلذ عم فلحتو دّمْحَأو ءقاَحْسِإو .نسحلاو «ساّبَع نبا مهنم

 يف يناكلا ( 178 /9) يناَكْوَّشلل راطوألا لين «(574 /5) رجح نبال يرابلا حتف )١/9*7(« نَا
 ةَيوْيَت نبال ىواتفلا عومجم 18١((« /۸) حِلْفُم نبال عدبملا «(5 ٤١ /5) ةمادق نبال لبنح نبا هقف

 .(41؟ / 0(

 )٤/ ۸١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيد نبا مالك صن اذه

 .(579/5) رجح نبال يرابلا حتف .اهسفن لعف ىلع ةداهش اهنأل «ةعضرملا ةداهش كلذ



 (ه٤۷۴ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
SS LLL oe 
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 .انبهذم رهاظ وهو :تلق

 ءامهيف اذهب ضقأ ل ةتجوزو ًانالف ٌتعضرأ :ٌةلدع ةأرما تلاق اذإو : باتكلا يف لاق

 ("”.اهلوقب قثوي ناك نإ اهنع هزنتلاب هترمأل حاكتلا لبق اهوق نم كلذ فرع ولو

 غبني مل اكتعضرأ دق :ةأرما هل تلاقف «ةأرما لجر بطخ نإو :كلذ دعب لاقو

 ©” .امهنيب يضاقلا قرفُي مل لعف نإ ءاهحاكن

 نأ كش الو 26 ؟ يق دقو َتفْيَك » :7 - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق ريشي هزنتلا اذه ىلإو

 .ادج ادكأتم انه اه عرولا

 ؟ةيناث ةّرم لاؤسلا ىلإ هجاوحإو لئاسلا نع -مالسلاو ةالصلا هيلع - هضارعإ هجو ام رظناو

 «ماكحألا ىقلتت هنمو «مظعألا ماَمإلا - مالسلاوةالصلا هياع- وهو ؟ كلذ يف ةمكحلا امو

 . 4 "'لزاونلاو « تالضعملا دنع أجلي هيلإو « عئارشلاو

r DAT 

 )٤١١/١(. ىربكلا ةتودملا

 )٤١١/١(. ىربكلا ةنودملا

 .ملسو هيلع هللا لص (ق) ةخسن يف

 )١/ ٤١( هلهأ ميلعتو ؛ةلزانلا ةلأسملا يف ةلحرلا (5) باب ءملعلا (۴ )باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 .هظفلب (88) ثيدحلا

 .(507 )1١١/ روظنم نبال برعلا ناسل ء(۸١۱۳ /۲) يرهوجلل حاحصلا .دئادشلا يأ

 .(7517 /۷) يديهارفلل نيعلا .لزاونلا اهعمجو «موقلاب لزنت رهدلا دئادش نم ةديدشلا :ةلزانلا

 .ملعأ لاو .امهريغو لزاونلاو تالضعملا عيمج يف ىلاعت هللا ىلإ أجلي لب :تلق



 َ داقلا ي ي (ها؟4ت) يِناّهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :خبارلا ثيدحلا ©

 َةَكَم نم ينعي - 6 هللا لوسر جرح » :لاق "بزاع نب ءارّبلا نع

 ةنبا"ٍكنَوُد : * ةَمطاَفل لاقو.اًمدَيِب داف ع اھا مع اي :يِداَنت "هرم هبا

 اب یت نح نأ يَ لاقف«* رق رَ لَ اه مص اهلا مَع
 «يخأ ةنبا دير لاقو“ .ينحت اهلا يع هبا :ٌرَمْعَج لاقو .يمع هبا يهو

 ينم تأ :ٌلَعِل لاقو . ا رو ات ا ها وسر اج یئ
 اتوُخأ تنا :دِيَرِل لاقَو. يِقْلَخَو يلح َتْهَبْش هسا أ :ِرَمْعَل "[لاق]و .َكْنَم اَنَأَو

 ".(انآِلْوَمَو

 مو اف -

 ءاربلا وهو . عباسلا ثيدحلا كب يبنلا ةالص ةفص باب «ةالصلا باتك يف «هب ٍناَيِكاَنْلا فيرعت قبس )١(

 نبال باعيتسالا .ريبزلا نب بعصم مايأ تام. ةرامع وبأ ءيجرزخلا يراصنألا ثراح نب بزاع نب

 ٠٠١ -1١65( /1) لا دبع

 .؟١7 ص ١ج. عاضّرلا باتك نمي لوألا ثيدحلا يف اهيلع مالكلا قبس

 -/4) ريلادبع نبال باعيتسالا .ه١١ ةنس تتام ءاهيبأ مأ اهتينك لو هللا لوسر تنب ةَمِطاَق

 .(40019) مقر ( 1859-1891

 .(158 /1) روظنم نبال برعلا ناسل )١717/14(« يرهزألل ةغللا بيذبع . اهيِذَم يأ

 :يِراَمْبْلا يف يذلا امأو هريغالو يِراَخُبْلا يف ال اهيلع فقأ مل هذهف . اهيلمتحاف (ق) ةخسن يف
 )٤٠٠٥(. ثيدحلا 61١ ١5( /5) اهيلمحأ

 دسأ .ه/ ةنس لتق «هللادبع وبأ ءبلطملادبع نب فانم دبع بلاط يبأ مساو «بلاط يبأ نب رفعج

 نم ريخ يف ربعلا .(218/1) يِزْوَجْلا نبال ةوفصلا ةفص ء(۷١۷) مقر )١/ ٤١١( ريثألا نبال ةباغلا

 ٩(. /۱) يپهذلل ربغ

 فشك .سيمع تنب ءامسأ :ينعي نعپ ( يت اَهََلاََحَو » :رفعج لوقو: ٥[ ۹۷ت ]1ل يزول ا نبا لاق

 )۲٤۹/۲(. يزوج ا نبال لكشملا

 ثيدحلا )٤/ ٠١١١( يراسل حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو.(ق) ةخسن نم ةدايزلا
 .ەريغو( 60 )

 4 يبنلا نع سنأ هركذ «ءاضقلا ةرمع (41) باب «يزاغملا (1۷) باتك يف يِراَّخْبْلا هجرخأ

 1 . ارصتخم هوحنب (4000) ثيدحلا (1201/4)



 ( هات ) يناّهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 مألا ةدج مث ءاهمأ مث مألل ءاسنلا يف اندنع يهو <” ةناضحلا يف لصأ ثيدحلا
 تنب مث «ةمعلا مث« تخألا مث «هيبأل بألا ةدج مث «بألل ةدجلا مث ءةلاخلا مث ءاهمأل

 . نالوق ةلاخلاب ةلاخلا ةلاخ قاحلإ يوب تخألا

 مث معلا نبا مث« معلا مث خألا نبا مث هدجلا مث «خألا مث «بألاف روكذلا يف امأو

 ةيراجلاو ملتحي ىتح ةناضحلا يف مالغلا كرتيف هيف روهشملا ىلع لفسألاو ىلعألا ىلوملا

 ةعنمو [ق /ب /١١71/ زرح يف مألا تناك نإف رطب "”ةتغلب اذإف © ””حاكتلا غلبت ىتح

 اهب لخدو تحكت وأ ءاهسفن يف ةيضرم ريغ تناك وأ ءانفصو امك مألا نكت مل نإو

 .ملعأ شاو '” .كلذب دلولا ذخأ يصولاوأ ءايلوألل كلذكو ءاهنم اهذخأ كلف اهجوز

 0[ةلّرتُم] اأ يضتقي قايسلا « ملا لَم هلا ا» : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 ةلزنم اهليزنت يف قلعتم كلذ يف ليزنتلا لهأل نوكي نأ يغبني الف «ةناضحلا يف مألا ةلزنمب

 مالكلا ليزنتو «تالمتحملا نييعتو «تالمجملا نايب ىلإ قيرط قايسلا َّنإف :ثاريملا يف مألا

 . (85 )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف اک هديِعْلا قيِقد نبا مالك اذه

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .وهو (خ) ةخسن يف

 يف ءاج امك بجاحلا نبا مالك صن اذه انه ىلإ مألا ةدج مث ءاهمأ مث مألل ءاسنلا يف :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 )۳۳١(. تاهمألا عماج هباتك

 )517/١(. باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا

 .مالكلا ميقتسي ىتح«باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةغلب (ق) ةخسن يف

 ؛(517/5) ريدردلل ريبكلا حرشلا ؛(154/5١7) َقاّوَملل ليلكإلاو جاتلا «007 /0) ىربكلا ةنودملا

 )١١/١(. باهولادبعل نيقلتلا

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا



 ( ها/4ت) يناَيكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | “س ا ساو ی ا س اا 1

(0) 

 © .هقفلا لوصأ دعاوق نم ةريبك ةدعاق كلذ مهفو ءهنم دوصقملا ىلع

 .هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا .هفيلأت نسُحو

 .ةيبصلا نم امهدوصقم امرخ ثيح ءاهءولقل

 «هظافلأ ةبوذعو «هقالخأ ميرك نم هتداع ىلع ءاج 4 ءديزو ءرفعجو «يلعل هلاق امو

 بييطتو ءامهل ربج هيف ناك ذإ ٌةتبسانم ترهظ دقف ديزو يلعل هلاق ام اّمأ :تلق نإف

 ؟ ةيبصلا ذخأ نم هدوصقم هل لصح دقو «هل لوقلا ةبسانم يف رفعج امأو

 : نيهجو نم هتبسانم :تلق

 ةالصلا باع - هتحدم توفل ملأت ابر لاق ام - مالسلاو ةالصلا هبلع- هل لقي ملول هنآ :امهدحأ

 هيلع- وهو ال فيكو «كلذب ريدجل هنأو «ةيبصلا ذخآ ىلع كلذ راتخألو ءامهحدم اك - مالسلاو
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 ناكف «تانبلاو «نونبلاو ء[خ /1/ 7751/ تاهمألاو «ءابآلا هتبحم يف كّرثت - مالّسلاو ةالّصلا

 .مهألارمألاو «مظعألا دوصقملا هتاف دق هجولا اذه نم نوكي

 ةلاخلا اهتقحتسا  نكلو هرفعجل ةقيقحلا يف اهب مكحي مل ةيبصلا نأ :يناثلا هجولا

 اهب هربج كلذ بسانف اك هتفصب هل موكحم ريغ -ًاضيأ- وهف «مدقت اک مألا ةلزنمب اهبنوكل

 .قفوم ا هللاو .هفرعاف ©” - مالسلاو ةالصلا هلع -"”[هل ]لاق

 .(87 )٤/ ماكحألا ماکحإ هباتك يف درو اک دیعْلا قيِقد نبا مالك اذه

 .اهنكلو (ق) ةخسن يف

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(87 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف امك« ديعْلا قيقد نبا هجولا اذه ركذ



 ا (ها؟4ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 :لوؤالا ثيدحلا ©

 نأ ُدَهْشَي مِلْسُم ئرما مد لي ال 8: "'يبنلا لاق :لاق "هيض دوُعْسَم نب هللادبع نع

 كراعلاو ءِسْفَنلاِب ُسْفَتلاو «ينارلا بيلا :ثآلَت ىَدْخِإِبَألِإ هللا وشر أو هلا الإ لإ ال

 © .«ةعاَمَجْلِل فراق هنيدل

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 .هلتق نع ةيانك « مِلْسُم ٍءىرما مد لك ال » :- مالسلاوةالصلاهبلع- هلوق :لوألا

 دي لشم ٌّيَمَد هلصأ ٌمّدلاو.همد ارجأ :يأ فاضم فذح هيف «« ٍءىرْما مد ١ :هلوقو

 ملف نامدو نادي :اولاقف «ةينثتلا يف ىتح فذحلاب اُم ال تتيمأ ام امهو ̂ ٌّئَدي هلصأ

 .اذاش فوذحملا در ءاج دقو «فوذحملا اوُدري

 20: ةعاشلا لاق

 اذإ رثألا تصصتقا:مهوق كلذ نم« ءيثلا عبتت ىلع لدي حيحص لصأ داصلاو فاقلا:ةغل صاصقلا )١(

 )٥/ ١١(. سراف نبال ةغللا سيياقم .هتعبتت

 )٦۷۲(. يناهفصألل نآرقلا ظافلأ تادرفم .دوقلاب مدلا عبتت :اعرش صاصقلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هللا يضر (ق) ةخسن يف (۲)

 ؛(1515) ثيدحلا )17١7/9( مِلْشُم حيحص يف ءاج أمل ةقفاوم يهو .لوسر (ق) ةخسن يف (۳)

 .(5484) ثيدحلا ۲٥۲۱( /5) يِراَخُبْلاَو

 تريعلاو يقتل سقت ا :ىلاعت هللا لوق (٥)باب «تايدلا (41) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ (4)

 دوجو عم هفورحب )1٤۸٤( ثيدحلا (؟071/) [5© :ةَدِئاْخا ةروس] فأل تالا نصل

 «صاصقلاو «نيبراحملاو «ةماسقلا (۸) باتك يف مِلْسُمو « ةروكذملا ثالثلا يف ريخأتلاو ميدقتلا

 .هظفلب (1717/5) ثيدحلا (۱۳۰۲ /9) میلا مد هب حابي ام (5)باب ؛تايدلاو

 .يڌي :هلوق نم لادلا كلذكو يمد :هلوق نِ ميملا ناكسإب (ق) ةخسن يف (0)

 .(49) هناويد يف تيبلا اذه درو دقو .يدبعلا ةَبَلْعَت نب نصح نب ذئاع بقا وه (5)



 ساقلا بات ح (ها؟4ت) يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ادّهْضُتو َماضُت نأ كِناعَتْمَي ذَق **:# ملح دنع ٍناواضُيَب ِنايَدَي

 لاق ٌيْرَمو ئرما :لاقُي هنأ مدقت دقو «هيلع ساقي الو ءذاش وهو فوذحملا رف

 © .4 ولو ءْرَمْلا رتب لوحي هللا كر ام ماو :یاعت هللا

 :اذكو «« ٍمِلْسُم »:هلوقل ريسفتلاك « هلل الإ لإ ال نأ ٌدَهْسَي » :- مالسلارةالصلاهيلع- هلوقو

 .( هنيدل ُكِراَّتلا ١ :هلوقلريسفتلاك -ًاضيأ-وه © )6 ةعاَّجْلِل ُقِراَمْلا «

 © .ةدّرلاب مهقاَرِقو «نيملسلا ةعامج :«ةعامجلا»و
 .ةغللا يف وه اذكو «ةأرملاك بيث لججرلا ىلع قلطُي هنأ هيف '”[ببثلا] :يناثلا

 ©“ .ءاَوَس هيف ىثنألاو ركذلا :يِرَهْؤَجْلا لاق

 .نايدي :اولاقف اونث مث ءانمو ءاحرو ءاصع لثم ءادي يدايألا دحاو :مهضعب لاقو :روظنم نبا لاق )١(

 دنع ىَوْرُيو« اضم نأ مهنيب كِناَعَتْمَي دق د: ملح دنع ِناواِضْيَب ِنايدي :دشنأو «ناونمو «نايحرو

 دق هريغو يفاريسلا هدشنأ امك هباوص :يرب نبا لاق قرم دنع ىوريو ءامضهت نأ مهنيب كناعنمي دق

 سورعلا جات يف يِدْيَيُرلا ركذ كلذكو ؛(570 )٠١/ برعلا ناسل .ادهضتو ماضت نأ كناعنمي

 ٤۸ ٤(. /۷) بدألا ةنازخ يف يِداَدْعَبْلا رداقلادبع تيبلا اذه لقن نممو ٤ ٤۲(

 .لوألا ثيدحلا «ةراهطلا باتك يف كلذو (؟)

 .(؟ 5) ةيآلا «لافنألا ةروس (۳)

 ٍناَمِكاَقْلا هنم ذمخأ يذلا ردصملل قفاوملا «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.هنيدل (ق) ةخسن يف (5)

 .(84 /5) ديعلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ

 نبا مالك صن اذه ءاته ىلإ «هللا الإ لإ ال نأ ُدَهْشَي 7 :- مالسلاو ةالصلا هلع- هلوقو :ناَهِكاَقْلا لوق نم ()

 ۸٤(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك هديِعْلا قيد

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 )١١8/1١(. يرهوجلل حاحصلا



 (ها/74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لحكم دنق لج رلا ناك وأ ءاهب لحد ةأرملا تناك اذإ كلذوأ " :تیگشلا نبا لاق

 ° .ةأرملا تب :هنم لوقت ءهتآرماب

 سيل ءطولا وه له ؟لوخدلا ةقيقح اف °” هتجوزب لخد نوب بيلا َرُّق اذإو :تلق
 درج وأ .ذذلتلا عاونأ نِي كلذ ريغو ةعجاضملاب ليبقتلاو ديرجتلا ةلزنم لزنتي وأ الإ

 .ٌرظن هيف ؟ةولخلا

 لاقف 4 نهي مّشْلََم لآ مک یاس نی :یلاعت هلوق يف نورسفملا فلتخا دقو

 قلط ناف ؛عامجلا عضوملا اذه يف لوخدلا :” امهريغو ” سوُؤاّطو سابع نبا

 .لالح هل اهتنبا ناف ءطولا لبقو «ءانبلا "”[دعب]

 يف ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو ه1 45 ةنس تام «فسوي وبأ ءتيّكّسلا نب قاَحْسِإ نب بوقعي

 يومحلا توقال ءابدألا مجعم :(1155) مقر ۳١۹( /۲) يِطوُيُسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 )1١67(. مقر (547 /)

 .(0*7-41) تیکسلا نبال قطنملا حالصإ

 .هتأرماب (ق) ةخسن يف

 .(۲۳) ةيآلا ءءاسنلا ةروس

 يبلاعثلل ناسحلا رهاوجلا «(018/1) يرشخغزلل فاشكلا «(77 )٤/ يربطلل نايبلا عماج

)11/0( 

 نيرسفملا تاقبط .ه١١٠ ةنس يفوت «نمحرلادبع وبأ «ينالوَحلا يناهبلا يناَدْمَها ناَسْيَك نب سوُواَط

 .0170) مقر "50 )٤/ يِراَخُبْلل ريبكلا خيراتلا (14) مقر (۱۲) يدّواَدلل

 يِطْرُفْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .ثْيَللاو يروَتلاو ؛يِعاَّروَألاَو «ميركلادبعو «راتيِد نب ورمعک

 .(555 /6 ) ريلادبع نبال راكذتسالا «(71/5/7) قازرلادبع فنصم )5/١١(.:

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو ءلبق : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ةّيِطَع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا



 (ها74تر يناهكأّقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 1 7 7 و سس ب سلا

 «حابر يأ نب ءاّطَعو كلام مهنم ء ءاملعلا نم روهمج لاق و: ةيطع نبا لاق

 اهمرحي امك ءةنبالا ^ ا ر ا ا :مهريغو

 © .ءطولا

 مل اك .ناصحإلا يف -ًاضيأ- ءطولا طرتشي ال نأ «هوقفاومو انه كلام هلاق ام رهاظف

 وكي ال هنأ انددع لوقنلا نكلو.مدقت امك ءذذلتلا يفكي لب حاكتلا دقع ميرحن يف طرتشي

 يف ةفورعملا ةتسلا طورشلا دحأ وهو ( اهعوطقم نم اهلثم وأ“ مَا بيغمب الإ انصح

 “صا

 يف اهب ئرسُ دق «ةحيحص ةغل يهو -نونلا دعب ءاي ريغب- ناَّزلا مِلْسُم خسُت رثكأ :ثلاثلا

 “ايلا تابثإ اذه لثم يف ةغللا يف رهشألاو «هريغو 4 لامل : ىلاعت هلوق يف عبّسلا

 ريدردلل ريبكلا حرشلا ء(۸٤٤) ِيناَوَرَْلا لاسر حرش ينادلا رمثلا ۲۷١(« /5) ىربكلا ةنودملا

 يأل بلاطلا ةيافك ء(١۷ /؟) يِوَدَْلا ةيشاح ١١(« /۲) يِواَرَّْتلل يناودلا هكاوفلا «(١56/؟)

 7 (450/0) ريلادبع نبال راكذتسالا :(74 /۲) يكياَكأ نسحلا

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ميرحت (ق) ةخسن يف

 .0908 /۲) ةّيِطَع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا . يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 درو امك ةع نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ امهريغو ءسوُؤاَطو ءساّبَع نبا لاقف :يناَهِداَقْلا لوق نم

 ١١(. /۲) زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا هباتك يف

 بيترت يف برغملا 23١70 /۲) يرهوجلل حاحصلا. ركذلا سأر نم ناتخلا قوف ام :يه ةفشحلا

 )١١١/5(. يرهزألل ةغللا بيذهت ء(۳۲۸) يفسنلل ةبلطلا ةبلط ۲١(« 5 /1) يزرطملل برعملا

 .(599/9) شيلعل ليلجلا حنم «(۸۱ /۸) ليلخ رصتخم حرش 77١(( /4) يقوسدلا ةيشاح

 . ۳۸٤ ص ١ج .يناثلا ثيدحلا« دودحلا باتك يف طورشلا هذه ركذ يتأيس

 .(9) ةيآلا ءدعرلا ةروس

 يف ءايلا نوتبثي ال نوقابلاو «فقولاو لصولا يف ءايب [ 4 :دعرلا ةروس ]#1 ِلاَصَتْمْلآ# :ريثَك نبا أرق

 .(70/) يِداَدْغَبْلا ىسوم نب دمال تاءارقلا يف ةعبسلا .فقو الو لصو

 ىلع هحرش يف درو اك ءيِوََنلا مالك اذه ءانه ىلإ ءاي ريغب نازلا مِلْسُم خسن رثكأ : ٍناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(154/11) مِلْشُم حيحص



 (هال؟4ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا س

 «ضفخلاو عفرلا يف فذحلا رثكألا "و  رهشألاف مالو فلأ هيف نكي مل نإف «فقولا يف

 ءايلا "* تابثإ الإ سيلف بصنلا يف اًمأف «لوألا سكع ضاقب تررمو «ضاق اذهوحن
 ةكرحلاب اهنأل 4 قاراتا :ىلاعت هلوقو« يعادلا تبجأو «يضاقلا تيأر وحن
 ٌفقولاف - بوصنملا :ينعأ - ماللاو فلألا نم ادرجم ناك نإو «حيحصلا ةلزتمب تراص

 (“اهتكرحل ءايلا فذح ىلإ ليبس ال ًايعاد ُتبجأو ءًايضاق تيأر :لوقت «فلألاب هيلع
 ° نيونتلا نم ةلودبملا فلألا ىلع فقولاو

 ليصفت ىلإ جانحي ًاقالطإ ثيدحلا اذه ىلع ملكت نمي نيرخأتملا ضعب قلطأ دقو
 .هنأش نم سيلو

 © .ثنؤتو ركذُت ٌسفنلا « سفتلاب ُسْفَّتلاَو » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :عبارلا

 :ىلاعت لاق مش 4 ِهنلآ یشج ىف تطرق ام یل ق لوق نأ آل : ىلاعت هللا لاق

 لدي اهرخآو [ق / ب /۱۲۷1/ ثينأتلا ىلع لدي ةيآلا لوأف 4 تيا كاج دم لب

 ش .ريكذتلا ىلع

 .روهشملاف (ق) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.رثكألا (خ) ةخسن يف
 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .تابثإلا (ق) ةخسن يف
 )۲١(. ةيآلا «ةمايقلا ةروس

 . مالكلا قايس ىلإ برقألا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهكرحتل (ق) ةخسن يف

 نمحر لادبعل عماوملا عمه :(187 /5) هيوبيس باتك «(00) يراّبنألا تاكربلا يبأل ةيبرعلا رارسأ

 ىدنلا رطق حرش ۳۷١(« /۲) يِداَدْعَبْلا لهس نب دمحم وحنلا ين لوصألا «(578/) يطويسلا

 .07977) ماشه نبال

 ١٠١(. /9) ةّديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا

 .(ةك) ةيآلا ءرمزلا ةروس

 .(09) ةيآلا ءرمزلا ةروس



 AY) ) ينامكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ٌرحلاو يمدلاب ملسْلا لتقي :اولاقف مومعلا اذهب هباحصأو ةفينَح وبأ قلعت دقو

 بهذم اذهو «نيلثامتلا يف صوصخملا هب ديرأ مومع هّلأو «هفالخ ىلع روهمجلاو ” «دبعلاب
 © .دّمخأو ©” يِعْفاَّشلاو هْثْيّللاو ©” كلام

 :اروص هنم اوجرخأو «مومعلا اذه صيصخت ىلع ةيفنحلا انقفاو دقو

 هلوقي اكءادمعتم ناك نإو ” مهدنع هب لتقب ال ِهَّنإف ُهَدْبَع ٌديسلا لتق اذإ:اهنم

 .نيملسملا نامأ يف لذي هال ءيّمَّذلا يشو دْهَع هل يأ يّمِذ لجرو ءُدْهَعلا - رشگلاب - ةّمَّدلا ١(

 .(5"/503) يِدْيَبْرل سورعلا جات

 يخ رسل طوسسملا 47١(( /۷) مايا نبال ريدقلا حتف حرش ء(۲۳۷ /۷) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب (؟)

 رحبلا (؟40) يناَنيِغْرَملل يدعبملا ةيادب ء(١١٠ /4) ييناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادهلا 2/1

 ١١١(. /۷) نيدباع نبا ةيشاح ء(۳۳۷ /۸) مْيَجت نبال قئارلا

 ۲٤۸(« /۲) باهولادبع يضاقلل ةنوعملا ((511/7) دَمْنَأ نب دمحم ةرايم حرشء(٤۸۷ /؟) أطوملا (۳)

 ليلخ رصتخ حرش ((118/4) يقوسدلا ةيشاح ء(۲۲۷) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا

 راكذتسالا ء(١۳۲ /۱۲) يناَرَْلل ةريخذلا ء(۲۳۳ /1) باًطحلل ليلجلا بهاوم ١7(« /۸)يشرخلل

 «(۳۸ )٩/ يِطْرَقْلل مهفملا (۲۹۹ - ۲۹۸ /۲) د شر نبال دهتجملا ةيادب «(10/5 /۸) ريلادبع نبال

 )٥/ ٤۷١(. ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ٤١( /9) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا

 يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور ء(١١٠ /11) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَرُتلا حرش ء(١٠ /5) يعفاشلل مألا ()

 ينغم ء(۱۷۳ /۲) يِزاَريَّشلل بذهملا 25994 /۲) ينيبرشلل عانقإلا (۱۸/)و )١1537/4(

 . (18/5) ينيبرشلل جاتحملا

 عم ملم حيحص ىلع هحرش يف درو امك ءيِوَوَتلا مالك اذه انه ىلإ هباحصأو :ناَهِكاَقْلا لوق نم (0)

 )1١/ ٠١١(. يناَهِكاَقْلا لبق نم تافاضإلا ضعب

 ۸١(« /۳) حلاص لضفلا يأ ةياور دّمْحَأ ماّمإلا لئاسم يف هيلع صوصنمف دمخ مامإلا لوق امأو

 ةمادق نبال يفاكلا ؛.(574/6) يوادريلل فاصنإلا )۲١/ ۳۸١(« ةّيِمْيَت نبال ىواتفلا عومجم

 رصتغم(١١ /؟) ةَّيوُيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا 2517/40 حِلْفُم نبال عدبملا )4/ ١(

 عانقلا فاشك (14) همادق نبال هقفلا ةدمع «(۲۱۸/۸) همادق نبال ينغملا )1١5(« يقرا

 .(75 /7) ينابيحرلل ىهنلا يلوأ بلاطم )٥/ ٤ ٥۲(« يتبل

 .(11۳/۲) يدغسلل ىواتفلا يف فتنلا (0



 (ها74ت) يِناَكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير .

 .دّمحَأو ؛يِعْفاَّشلاو كلام

 لوقي كلذكو هب لقي ال :ةَفيِنَح وبأ "لاقف ُهَنْبا بألا لعق اذإ :اهنمو

 .[خ / ب /7؟41/ةدّمنأو ك7 ءيِعِفاَّشلا
3 r فس ن لا هو كثعد ٠. 

 (وِْهَع يه وڏ الَو ءرفاگب ٌنِمْؤُم لتَقُي ال » :ثيدحلا يو .7

 .لاق (ق) ةخسن يف )١(

 ميج نبال قئارلا رحبلا ٠١١(« /5) يَِّلْيّزلل قئاقحلا نييبت ٤١(« /۷) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب (؟)

 20578 /5) ماا نبال ريدقلا حتف حرش ء(۱۱۳ /۲) يناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا (78/)

 )٤/ ٠١(. ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف ربحألا عمجم ء(١۳۹) نميلا يبأ نب ال ماكحلا ناسل

 حتف (4057) ينيسحلا دمحم رايخألا ةيافك :(17/4 /7) يِزاَريَّصلل بذهملا ء(١ /5) يعفاشلل مألا

 «(18/5) ينيبرشلل جاتحملا ينغم ((5948/1) ينيبرشلل عانقإلا (7517 /7) يراصنألل باهولا

 ۲۷١(. /۷) يلمرلل جاتحملا ةيابن (۲۸۹) نالسر نب دبز حرش نايبلا ةياغ

 نبال ينغملا 25707 /۸) حِلْفُم نبال عدبملا ء(۷ /4) ةمادق نبال يفاكلا «(1 /۳) يِيَكْرَرلا حرش

 ىهنلا يلوأ بلاطم :(117) يقرا رصتخم )٠١١(« ةمادق نبال هقفلا ةدمع ۲۲١(« /۸) ةمادق

 يتو لل عبرلا ضورلا ء(۲۹۹ /۳) يتو هبل تادارإلا ى هتتم حرش «(۳۷ /1) ينابيحرلل

 .(۲۸۹ /۲) نايوض نبال ليبسلا رانم ٥۲۷(« /5) يتوّهبْلل عانقلا فاشك «(574 /۳)

 نب ديعس انريخأ ؛ديعس نب ىيحي انث الاق 3ٌّدَسُمَو ؛لبنح نب دا انثدح :لاق كل دٌّواَد وبأ هجرخأ

 .هركذف .... لاق هِداَبَع نب سّيَق نع «نسحا نع َداَثَق نع ةَبوُرَع يآ

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ءةمئألا دحأ :هللادبع وبأ «دادغب ليزن ءيَِوْرَلا يناّبْيَسلا دسأ نب لاله نب لبنح نب دمحم نب دما

 .عءةتس نوعبسو عبس هلوءاه١ 5١ ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا سأر وهو «ةجح هيقف ظفاح ةقث

 .(45) مقر )۸٤( بيرقتلا

 لوأ هنإ :لاقي ظفاح ةقث نما وُبَأ ءيِرْضَبْلا يِدَسألا درته نب لرسم نب دحر نب دّدَسُم-
 «زيزعلادبع نب كلملادبع همسا :لاقيو ه۲۲۸ ةنس تام «ةرشاعلا نم «ةّرْضبلاِب دنسملا فنص نم

 .(1۵۹۸) مقر (0۲۸) بيرقتلا .س ت د خ «بقل دَّدَسُمو

 رابك نم ءةودق مامإ ظفاح نقتم ةقث ءيِرْصَبْلا ناطقلا «ديعس وبأ «يويمّنلا خْوّرَف نب ديعس نب ىيحي-

 .(1/851/) مقر (291) بيرقتلا .ع «نوعبسو نامث هلو «نيتتمو نيعستو نايث ةنس تام ؛ةعساتلا
 هبطت



 ٍ ي . << ساقلا باتک _ح (ه٤۷۲ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هب لتقُي ال يذلاف «يبرَح رفاكب هدهع يف دهع وذ الو :هانعم نأب ةيفنحلا تضرتعأو

 ريك هفيناصت هلءظفاح ةقث ءيِرْضَبْلا ءرْضّنلا وبأ ,مهالوم ءيِرُكْمَيْلا نارهم ةّبوُرَع يبأ نب ديعس-

 ظ عبس :ليقوءتس ةنس تام «ةسداسلا ني ةَداَنَق يف سانلا تبثأ نم ناكو «طلتخاو «سيلدتلا
 .(717504) مقر (۲۳۹) بيرقتلا .ع(ءةئمو نيسمخو

 حيحصلا يف هل اوجرخأو هسيلدت ةمئألا لمتحا نم :ةيناثلا ةبترملا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 )0٠(. مقر )۴١( نيسلدملا تاقبط .ىَوَر ام بنج يف هسيلدت ةلقو هتمامإل

 ةقث :هيف رجح نبا لاق . ۴١١٠ص ١ج ثلاثلا ثيدحلا «قادصلا باب يف هب فيرعتلا قبس :ةَداَتَك-

 .(0014) مقر )٤٥۳( بيرقتلا .تبث

 ةقث :رجح نبا هنع لاق . ١١٠ص ١ج لوألا ثيدحلا «قادصلا باب يف هب فيرعتلا قبس : نسحلا-

 .(۱۲۲۷) مقر )١١( بيرقتلا .سلديو ًاريِثَك لسري ناكو ءروهشم لضاف هيقف

 حيحصلا يف هل اوجر أو هسيلدت ةمئألا لمتحا نم :ةيناثلا ةبترملا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 .(50) مقر (؟9) نيسلدملا تاقبط .ىور ام بنج يف هسيلدت ةلقو هتمامال

 نم مهوو يناثلا دعب تام «مرضخ «ةيناثلا نم ةقث ءيِرْضَبْلا كلادبع وبأ «يعَّبُصلا دابُع نب سّيَ-

 .(0085) مقر )٤0۷( بيرقتلا .ق س د م خ «ةباحصلا يف هدع

 :ثيدحلا جيرخت

 18١( /4)رفاكلاب ملم داَقُيَأ )١( باب ءِتاّيَّدلا )۳٤( باتك يف واد وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 )٠١( باتك«ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّنلاو .هدسمو لبنح نب دا قيرط نم ؛(4070) ثيدحلا

 قيرط نم ء(١1۹۳ ثيدحلا (۲۱۷ )٤/ سفنلا يف كيلاملاو رارحألا نيب دوقلا (۸) باب «ةماسقلا

 نع «نسحلا نع هةَداََق نع ةَبوُرَع يبأ نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي قيرط نيم امهالك «ىنثملا نب دمحم

 ش . ٍداَبَع نب سيق
 1 :مكحلا

 )٤/ ۳۳١١(. ةيارلا بصن .حيحص هدنس - يداهادبع نبا يأ - حيقنتلا يف لاق :يِعَلْيَّزلا لاق

 .(۲۹۷ /۷) ليلغلا ءاورإ .نيخيشلا لاجر «تاقث هلاجر :ينابلألا خيشلا لاق

 ۔(۳۷۹۷) ثيدحلا (809- 868 /۳) دواد بأ ننس حيحص .حيحص :- اضيأ هللا همحر - لاقو

 يف كلذ درو امك «عبوت نكلو «نعنع دقو «سيلدتلاب فصو دقو «يِرْضَبْلا نسحلا هيف دانسإلا اذهو

 .(469) مقر (۱۱۹ /۱) دمال دنسملاو )1۹٤۷( ثيدحلا (۲۲۰ /4) يقاسنلل ىربكلا نئسلا



 (ه/؟4تر يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Lae LL rr Cree 

 :هوجوب كلذ نع بيجأو “ «هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةيوست يبرحلا وه ملنا

 .كارتشالا مزلي الف «ةيفانثتسا لب ةفطاع انه اه واولا نوك ملسُن ال :لوألا

 .هعباوت نود لضألا يف كيرشتلا يضتقي "”فطعلا نكل هانمّلَس :يناثلا

 تررم نوكي نأ هنم مزلي ال  ورمعو ئاق ديزب تررم :ّتلَق اذإ :ةاحنلا تلاق دقو

 نم عباوتلا عيمج كلذكو“” ريغ ال رورملا لصأ يف كارتشالا لب -ًاضيأ- قاق ورمعب

 .لتقُي ال هنآ انه اه فطعلا ىضتقيف .اهريغو تاقلعتملا

 . مكحلا عباوت نم هب لتقُي يذلا َّنأل ءالف رخآلا [هب] لتقُي نَم نييعت امأ

 يرحب :هانعم « ِهِدْهَع يف ِدْهَع وذ الو >: - مالسلاوةالصلا هيلع- :هلوق نأ ملسُت ال :ثلاثلا

 «مالكلا ىنعم ريصيف  مدقت ©” امك «ةيببّسلل نوكت« يف » ناف ةيببّسلا ىلع هيبنتلا :هانعم لب

 سيلو «ةمصعلا بجوي ٌببس ةدهاعملا َّنأ كلذ انديفيف «ةدهاعملا ببسب دهع وذ لتي الو

 .كلذ ريغ الو هنم “تقي هنأ دارملا

 لئاسلا ةباجإ )540١/5(: يواَدْروْلل ريرحتلا حرش ريبحتلا 5700-2507 /۳) يِزاَّرلل لوصحملا )١(

 - ۳۷۹ /۲) يِيَكْرَّرلا دمحمل هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ء(١۳۳) يناعنصلل لمآلا ةيغب حرش

 قئاقحلا نييبت ((149 /۲) يكبسلل جاببإلا «(57/؟) عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح ٠

 حرش ةيادهلا ء(١١٠ /1) يخ رسل طوسبملا «(07 4 /5) نيدباع نبا ةيشاح ٤ ٠١(« /5) يِمَلْيَّرلل

 )٤/ ١15١(. ٍناَنيِغْرَملل ةيادبلا

 ينا كاملا نم نقلا نبا هلقن امل اضيأ قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . ال (ق) ةخسن يف

 ٤۷(. /۹) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا

 .رمع (ق) ةخسن يف

 )١/ 19١(. يفاَرَقْلا يجاهنصلل هشماوه عم قورفلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .ام ىلع (ق) ةخسن يف

 .ثلاثلا ثيدحلا ,كاوسلا باب «ةراهطلا باتك يف كلذو

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .صقن (ق) ةخسن يف



 ١ ( ها 74ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 - هبنف «مودّي ةمَّذلا دقعك ةدهاعملا دقع نأ دقتعب نم نع مهولا يفن هانعم نأ :عبارلا

 «يف ١ نوكتو هاّدعتي ال ةّصاخ نمزلا كلذ يف وه نإ دهعلا كلذ رثأ نأ ىلع- مالسلاو ةالصلا هيلع

 .اهيف بلاغلا وهو «ةيفرظلل ةقيرطلا هذه “ين

 » :- مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق :ءاملعلا لاق ثيدحملا ىلع مالكلا َنِم :ٌسماخلا ٌةْجولا

 وأءيغب وأ ةعدبب ةعامجلا نع جراخ لكو «مالسإلا نع دترُم لك لوانتي « ِةَعاَمَجْلِل ُقِراَمْمل
 ع

 .ملعأ هللاو . ٍجِراَوَخلا كلذكو ءامهريغ

 ءاذه نع بات دقو «عفدلا يف هلتق جاتحيف «هوحنو لئاصلا هب صتخي ماع اذهو:ح

 ءالؤه الإ ًادصق هلتق دمعت لجمال :دارملا نوكي وأ ؛ةعامجلل قرافملا يف لخاد هنأب
ws2(  

 .ةثالثلا

 ؟ ال مأ ِةَدّرلاب لتقت له ةأرملا يف ءاهقفلا فلتخاو :ق

 قف (
 لتقت هريغ بهذمو « لتقت ال ةفيِيَح ىبأ بهذمو

 .ىلع (ق) ةخسن يف

 ىلع هح رش يف درو اك قل يِوَوَنلا مالك صن اذه انه ىلإ مالسإلا نع دترم لك :ناَهِكاَقْلا لوق نم
 يناعنصلل مارملا غولب حرش مالسلا لبس «(5 )١5/ يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع 2156 )1١/ ملم

1/9( 

 يف ءاج امل قفاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .لعجي (ق) ةخسن يف

 .(156 )1١/ مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوْنلا حرش . يناَهِكاَقْلا هنم لقت يذلا ردصملا

 .(118 )1١/ مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوّونلا كلذ ىلع صن

 ىييَرَّسلل طوسبملا (7717/4) ينابيشلل طوسبملا 3١١(« /۳) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت

 قئارلا رحبلا «(184 /۳) يِمَلْيَّزلل قتاقحلا نييبت ١775(« /۷) يناَساَكْلل عئاتصلا عئادب )٠١/011(«

 ةيادبلا حرش ةيادهلا 2307 /5) يفكصسحلل راتخملاردلا «(140/4) مين نبال

 ۷٠١(« /۲) يدغسلل ىواتفلا يف فعتلا «(۱۹۳ /1) يِاَّرلل كولملا ةفحت «(1//1717)يناَنيِغْرَملل

 .(4485 /۲) هداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رمخألا عمجم

 يأ هنبا ةياور دّمْنَأ ماَمإلا لئاسم . ميهاربإو يِرْمّزلاو رمع نبا لاق هبو ءيِعْفاَّشلاو دا مهنم
 .(501/ )٤/ يليبشألل يِقَمْبَبْلا تايفالخ رصتخم ء(۷١۲ /1) يعفاشلل مألا ؛(57 /) حلاص لضفلا



 AY) )يناّبكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 eek EE ادت

 م

 ؛عامجإلا لهأل فلاخملا: ينعي « ةَعاَجْلِل ٌقراَمْلا » :هلوق ْنِم ذخوُي دقو : [لاق]

 سيلو "”سانلا ضعب ىلإ كلذ بست دقوءرفاك عامجإلا فلاش :لوقي نل ًاكسَمَتُم نوكيف

 رتاوتلا اهبحصي ةرات ةّيعامجالا لئاسملاف "”«ريفكتلا يف ٌقيرطلا انمّدق دقو ِنّيّماِب كلذ

 اهبحصي ال [ق /1/1781/ ةراتو «ًالثم ةالصلا بوجوك «عرشلا بحاص نع لقنلاب

 .رتاوتلا

 .عامجإلا ةفلاخم ال رتاوتلا هتفلاخمل هدحاج رّمكُي :لوألا مسقلاف

 «تالوقعمل ا يف ٌقذحلا يعدي نم ناكملا اذه يف عقو دقو «هب رّفَكُي ال :يناثلا مْسقلاو

 ّدَحَأو ؛ءامجإلا ةفلاخ ليبق نم لاعلا ”[ثوّدح يف ةفلاخملا] نأ نظف «ةفسلفلا ىلإ ليميو

 .ةلأسملا هذه يف فلاخملا اذه رمال نأ «عامجإلا فلاح رّفَكُيال هنأ :لاق ْنَم لوق ْنِم

 ماعلا ثودح ّنأل ماع وأ ةريصبلا يف ىمع نع امإ «” [ةّركاب] طقاس مالك اذهو

 ببسب فلاخملا رفق «ةعيرشلا بحاص نع لقنلاب رتاوتلاو عامجإلا هيف عمتجا ام ليبق نِ

 ©.عاجإلا ةفلاخم ببسب الرتاوتملا لقنلا هتفلاخ

 هللابو. اهقح ظفحلا ّنِم َطْعَتْلَف «ىنعملا اذه يف ةليلج ةسيفن ةدعاق هذهو :تلق

 .قيفوتلا
OTسک  

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(1۷۸) عاجإلا بتارم . هللا همحر يرهاظلا مزح نبا وهو

 )٤/ ۸٤(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعْلا قيِقد نبا مالك صن اذه

 هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ ام باوصلاو. ثدح يف فلاخملا:طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(88 )٤/ ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . مالكلا ميقتسي ىتح تارابعلا هذه يناَيِكاَقْلا

 هذه نا َهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ ام باوصلاو« ةّرمب : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(85 )٤/ ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . مالكلا ميقتسي ىتح تارابعلا

 ۸٤(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا قيقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ



 ْ (ها؟4تر يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 : يناثلا ثيدحلا ©

 موي سانلا نيب ىَمقُي ام لأ » :ي هللا لوسر لاق :لاق ف دوُعْسَم نب هللادبع نع

 ©. « ِءاَمّدلا يف ةَماَيقْلا

 :حرشلا

 أدي امنإذإ كلذب ةرعشُم اهب ةئاّدَبلا نف ءاهتدسفم ميظعو ءامدلا رمأ ظيلغت هيف

 .مّدقملا مهملا نإ «مهآلاف مهألاب

 نم مظعأ ىلاعت هللاب رفكلا دعب ةدسفم ّيأو ءاهبدسفم مظعب مظعت بونذلا نإف

 © ةتكئتالم اه دجساو 7 ميوقت نسحأ يف" ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ةيناسنإلا ةينبلا مده

 .اهلجأ نم اهلك تاثداحلا قلخو

 قيرط امف 2" ُةُتاَلَص ُدْبَعْلا هب ٌبَساَحُي ام وَ :نئسلا ثيدح يف ًءاج دق :َتلُق نإف

 موي نودب هظفلب (147/1) ثيدحلا (؟0 17 /5) هتحتاف يف تايدلا (41) بات يف يِراَكُمْلا هجرخأ )00

 هيف يضقي ام لوا اأو ةَرِخآْلا يف ِءاَمَّدلابٍةاَراَجُما (۸ ) باب ِةَماَسَقْلا (6) باتك يف مِلْسُمو «ةمايقلا

 ظ . هظفلب )١71/8( ثيدحلا ١7٠( 5 /۳) ِةَماَيِْلا موي سانلا نيب

 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .هذه (ق) ةخسن يف

 .هناحبس (ق) ةخسن يف

 ماكحإ هباتك يف درو امك هديا قيِقَد نبا مالك نم انه ىلإ ءامدلا رمأ ظيلغت هيف :يناَمِكاَقْلا لوق نمو
 )1١//171(. مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوّتلا حرش (۸۷ /4) ماكحألا

 ظ .(50 ٤ /5) يِرَكَبْلا ريسفت .ةروص نسحأو «ةماق لدعأ: هلا يِوَكَبْلا لاق ()

 .(75) ةيآلا قرقبلا ةروس يف درو اك )٥(

 ةَمَلَس نب داك ابنأ لاق ءلْيَمُش نب رضا انآ لاق «ميهاربإ نب قاَحْسِإ ًابنأ :لاق هلت يِئاَسّتلا هجرخأ (3)

 .هركذف ...:لاق #4 هللا لوسر نع ةَريَرْه بأ نع «رمعي نب ىح نع ءسّيَق نب قرزألا نع

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 نب دمنا نيرق دهتج ظفاح ةقث يزور هْيِوَهاَر نب هدمح وبأ ءيا دلع نب ميهاربإ نب قاحشإ-

 س تد م خ نوعبسو ناتتثا هلو ه778 ةنس تام «ريسيب هتوم لبق ريغت هنأ دٌواَد وبأ ركذ ءلبنح

 .(۳۳۲) مقر (49) بيرقتلا



 AY) )يناهكاقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ةقث :رجح نبا لاق .؟ 17ص ٠ج بارلا ثيدحلا ءةدعلا باب يف هب فيرعتلا قبس :لْيَمّش نب رضّتلا-

 )۷۱۳١(. مقر (017)بيرقتلا .تبث
 «ةرخأب هظفح ريغتو «تباث يف سانلا تبثأ «دباع هقث ةد هم آس وبأ ءيِرْصَبْلا رائي نب ةَمَلَس نب داّمح-

 )١5995(. مقر (۱۷۸) بيرقتلا .م تخ ه ۱١۹۷ ةنس تام «ةنماثلا رابك نم

 بيرقتلا .س د خءةئمو نيرشعلا دعب تام «ةثلاثلا نم «ةقث «يِرْضَبْلا يئراَخلا سْيَق نب قرزألا-

 .(۴۰۲) مقر (۷)

 «ةئملا لبق تام «ةثلاثلا نم «لسري ناكو «حيصف ذ «ةقث ءاهيضاقو ورم ليزن «يرضَبلا رمعي نب ىيحي-

 (YVIYA). مقر (۵۹۸) بيرقتلا .عءاهدعب ليقو

 الو الص ل: لک ينل وق 000 باب قالصلا (6) باک ی داق بأ جرشأ ر ن

 نع ميهاربإ نب بوقعي قيرط نو (414) ثيدحلا (۲۲۹ /۱) (وعوَت نم مكن اهبِحاَص اَ

 ىتأَف دايز نبا وأ دايز نم فا » :لاق يلا ميكح نب سنأ نع ءنسحلا نع «سُنوُي نع ؛ليعامسإ
 لب :تلق :لاق ؟ًئيِدَح َكّتّدَحُأ الأ ی اي :لاقف ل تبا یس :لاق رره اَبأ ىق نيل

 باويأ (۲) باتك يف يِذِمْدَتلاو .« هركذف لاقي ىبنلا نع ٌهَرَكَّذ هبسحأ :سّيوُي لاق للا َكمحَر

 ء(1۳٤) ثيدحلا (579/5؟) ةالصلا ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ نأ (”05) باب «ةالصلا

 ؛ةصييبق نب ثيرح نع «نسحلا نع هَهَداَتَق نع «مامه نع داع نب لهس نع هيِمَضُهُحلا يلع قيرط نم
 يآ .تلقف ةَرْيَرُه يبأ ىلإ ٌتْسَلَجَف :لاق ءاَتِحاَص اَسيِلَج يل رسي مهللا :تلقف «ةئيإلا ٌتْمِدَق » :لاق

 يعي نأ للا َلَعَل هلا لوسر نم توس ِتيِدَحِب يِنئَدَحَف ءا اص اَسيِلَج يدري نأ للا تلا

 «لوألا ةالصلا باتك «ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّتلاو «« هركذف :لوقي 4 هللا َلوُسَو تعمس :لاقف وب

 نع ؛ميهاربإ نب قاَحْسِإ قيرط نم ء(۳۲۵) ثيدحلا ١( 47 /۱) ةالصلا كرت ىلع ةبساحملا (4) باب

 نع «ةَّرْيَرُه يآ نع ءرمعي نب ىبحي نعءسّيَق نب قرزألا نع «ةَمَلَس نب داب نع ءلْيَمش نب رضتلا
 يف ءاجام (۲) باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ (0) باتك يف ةجام نباو «هركذف :لاق لي هللا لوسر

 دمحمو ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم )١575(« ثيدحلا (504 /1) ةالصلادبعلا هب بساحي ام لوأ

 ميكح نب سنأ نع هديز نب يلع نع «نيسح نب َناّيفُس نع نوراه نب ديزي نع امهالك «راشب نب
 :لوقي هي هللا َلوُسَر تعمس يآ ْمُهْربْخَأَف رض لأ تّ اذإ :ةَرْيَرْه وبأ يل لاق :لاق ءيّبَّضلا

 .2« هركذف



 << ساسقلاباتک > ( ھ٤۷۲ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكخألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ل برو دبعلا نيب ام ىلع الومحم ةالصلا ثيدح نوكي نأب |مهنيب مح دق :تلق

 ©” .ملعأ هللاو .دابعلا نيب ايف ءامّدلا ثيدحو

 س I تسلا

E> 

 :مكحلا

 ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا نايب .حيحص هدنس :[578ت]ناطقلا نبا لاق )5/ 179(.

 .حيحصلا لاجر «تاقث هلاجر حيحص هدانسإ :دَمْحَأ دنس هقيقحت ءانثأ طوؤنرألا بيعش خيشلا لاقو

 /؟ا/) دنسملا ١5١( ثيدحلا )١15515(.

 جاتحملا ةفحت .حيحص هدنس :يشايداولا لاقو )1/ ۴۳۳(.

 يئاَسْنلا ننس حيحص .حيحص :ينابلألا خيشلا لاق )1/ ٠١١ -٠١75( ثيدحلا )456(.

 .(۱۹۷ /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف اک« للفت يِوَوَنلا نيثيدحلا نيب عمجلا اذه ركذ (۱)



 (ها؟4تز ينامكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا © 1

 لإ دوعسم نب ةصيح ر ٍلِهَس نب د هللادبع لَنا » :لاق َةَمْعَح ةمثَح يبأ نب ٍلِهَس نع قفز هان اس ر (0) ى gr Ff ها

 03 م س سر ai ا )ر <
 ين طحش تی وهو ِلْهَس نب هللادبع ىلإ صح یتا ءار - خلص ِذِيَم موب یهو "ربيت

 وب 2

 اا "ةَصّيَوخَو روک له نب , نح رلادبع قلنا ةا مق مث َُنقَدَف داب ومد

 - مْوَقْلا ُتَدخأ وهو رک ريك: لاقف « ملكتي نحرلادبع بَ َبَهَذَف لَك يبنلا ىلإ - وشک

 ٌفِلْحَت َفْيَكَو :اولاق ؟كيجاَص وأ ْمُكَلِتاَف َنوَقِحَتْسَتَو نوفل :لاقف « الگ تک

 ؟راُّك مْوَكَد ناب د أت فيك: اوُناَق نیس نایاب ةو مكتربتف :لاق ؟ر لو ذس مو
 ©.« هِدْنِع نم -ملسو هيلع هللا [خ /1/7751/ ىلص- يبنلا ُهَلَقَعَف

 مقر (174 /7) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .َكْيَل وبأ «يئراَخلا يِراَصّنَألا دير نب ٍلْهَس نب هللا دبع

 :(581) مقر (48/) يِراَخُبْلل ريبكلا خيراتلا (۲۹۸۲۳)

 باعيتسالا ؛(17 4 /5) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .دْعَس وبأ «يِراَصُنَأْلا بْحَك نب دوُعْسَم نب ٌةَصِيُع

 .(15584 ) مقر )١557/5( ربلادبع نبال

 هلخن ةرثكل رمتلا هتالوصح رثكأو ءزاجحلا فير ىمسي ناكو «لهألاو عرزلاو هايملا ريثك دلب :َربيح

 ةنيدملا نع دعبيو «ضرألا هجو ىلع ليست ةرارث ههايم لعجت لوحف ةيدوأ ريو ؛نييالملاب ردقي يذلا
 ةيفارغج ا ملاعملا مجعم .فيرّشلا ةدلب هتدعاقو «ءاميتف ريَ راما ماشلا قيرط ىلع ًالامش اليك (115)

 .(۱۱۸) يدالبلل

 ٤٤۹(. /۲) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .غرمتيو برطضيو هيف طبختي يأ

 .075:10) مقر 417/١( /5)ريثألا نبال ةباخلا دسأ. يئرا ا يراصثألا دير نب لْهَس نب ٍنْحّرلا ُدبَع

 ۹٤(« /؟) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .دْعَس وبأ «ىثراحلا ىراصتألا ٍبْعَك نب دوُعْسَم نب ةَصّيَوُخ

 .(5:9/1) ريلادبع نبال باعيتسالا

 لاما َنيِكِرْمُلا عم ِةَخاَصُاَو ِةَحداَوُخا (5) باب «ةعداوملاو ةر ا (57 ) باوبأ يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 (1158/8) [11:لافنألا] 41 ختا ملَمِلامَمج نإ :هِلوَقَو هلا فَي مل نم منو ربع

 نرالا ءةَماَسَقْلا (8) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتحا م (”007) ثيدحلا

 .هوحنب (15715) ثيدحلا (۱۲۹۱ /5) ةماسقلا )١( باب هِتاّيّدلاَو ءصاَصِقْلاَو



 (ها؟4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ليل نِ ب ُاَدَوَقُهَمد لطب نأ آو هللا لوسر ةر : : ربع نب دعس ثيدح ينو

 نب رماع :ليقو «هلادبع - “ةنكاسلا ةثلثملاب - ةمثح يبأ مساو ٌةَمْثَح يبأ نب لهس

 - ةعّدجم نبا - ةمجعملا نيشلا حتفو «ميجلا مضب - مشُج نب يدع نب رماع نب ةدعاس

 ءاريرض ناك هنإ :ليق «هيقف تبث تبث ةقث ءيِرْضَبْلا ءليعامسإ وبأ يمص ا يِدْرَألا مهرد نب ديز نب دا 0(

 نوناثو ىدحإ هلو هه ١۷۹ ةنس تام ءةنماثلا رابك نم «بتكي ناك هنأ حص هنأل«هيلع أرط هلعلو

 )۱٤۹۸(. مقر (۱۷۸) بيرقتلا .عيقنس

 ةماسقلا )١( باب «ِتاَيَدلاَو ءٍصاَضِقْلاَو نيرا ةَماَسَقْلا (8) باتك يف مِلْسُم هجرخأ

 لوسر اي : اولاق !اهيف درو يذلا نأ الإ ثيدحلا نم ءزج وهو «هظفلب )١579( ثيدحلا ( )/ ١197

 .( رافك موق هللا

 هيف عقو دق أطخلا اذه نأ ركذو ءدّْعَس سيلو ديعس وه باوصلا نأ - هللا همحر - نّقَلُما نبا ركذ

 يرزالا كلذ ىلع هبن دقو .(17 /9) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .هحرش يف يهكافلا

 .(787/5) ملعملا هلبق

 حيحص نيحيحصلا يف ءاج ال قفاوم وهف دْيَُع نب ديعس هنوك نم - هللا همحر - نقلا نبا هركذ امو

 .(۱۲۹ ٤ /۳) مِلْسُم حيحصو« (3018/5) يِراَخُبْلا

 (۲۳۹) بيرقتلا .س ت د خ «ةسداسلا نم ءةقث ءينوكلا ءلْيَذُما وبأ «يئاطلا دْيَبَع نب ديعس :وهو

 .(۲۳۹۱) مقر

 فظفلب (5607) ثيدحلا( 1583 َِماَسَقْلا (1) باب ءِتاّيَدلا (41) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ

 ۱۲٤۹( /۳) ةماسقلا )١( باب «ِتاّيَدلاَو ءيصاَصِْلاَو «َنيِراَحُناَو ِةَماَسَقْلا (۸ )بات يف مِلْسُمو

 .هظفلب )١1555( ثيدحلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .ةينكلا (ق) ةخسن يف (5)



 ( ها*6ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لاقيو ؛ىبحي ابأ ىنكي جرحا نب ثراحلا نب ةثراح نب - ةلمهملا لادلاو «ةنكاسلا ميجلاب

 دقو ء[ق /ب /۱۲۸1/ نينس ينامث نبا وهو 4 يبنلا تام «"'يندملا يِراَصْنَألا دمحم وبأ

 ,"7ثيداحأ ةثالث ىلع اقفتا ءًاثيدح نورشعو ةسخ كي هللا لوسر نع هل يور «"”هنع ظفح
 «ةعامجلا هل ىَوَر «مهریغو «' ' رْيَبَج نب تاّوخ نب حلاصو « "راسي نب ریش هنع ىَوَر 60 2 6 7 Ol og مع

 ةيِواَُم ةيالو لوأ يف يفوت 3َ 60

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا مث

 «ناتروهشم ناتغل «- اهفيفختبو ءامهيف ءايلا ديدشتب - ةّصّيِخْخو ةّصْيَوَح :لوألا
 2 مدلل يِعّدملا اهب فلحي يتلا يهو - فاقلا حتفب - ةماسّقلاو  ءديدشتلا امهرهشأ

 ° ”.مدلا ىوعد ىلع نوفلحي نيذللا ءايلوألل مسا ةغللا يف اهنإ :" ”ليقو 1 . : 35 5 . 0 7

 )١( /5؟) ريلادبع نبال باعيتسالا 5701( .

 يزملل لامكلا بيذهت )۱۲/ ۱۷۸(.

 يف يول كلذكو 46115 /5) لكشملا فشك هلاک يف يحج نب نحر لادبع كلذ لع صن اک

 تاغللاو ءايسألا بيذبم )۱/ ۲۲۷( .

 يذابالكلل داشرإلاو ةيادهلا .يئِراَحْلا يِراَصنألا راَسَي ةينك وهو َناَسْيَك يبأ نبا وهو ءراَسَي نب ريِشَي

  ۷/۷مقر( )0٤(. ٠
 مقر (؟1/1) بيرقتلا .ع«ةعبارلا نم ةقث «يندملا يراَصّنألا ناحَثلا نب ريبُج نب تاّوحَك نب حلاص

(YAY) 

 يزملل لا کلا بيذبت )۱۲/ ۱۷۸(.

 ةباغلا دسأ هباتك يف ريثألا نبا كلذ ىلع صن اك )۲/ ٤۳ 0(.

 حيحص ىلع هحرش يف درو اک يوللا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةّصّيخْمو ةَصّيَوُح :يناَهِكاَفْلا لوق نم

 يوّرتلِل تاغللاو ءامسألا بيذبت «(147/11) مِلْسُم )1/ ۱۷۳(.

 نبال برعلا ناسل ؛(487١ /۲) يرهوجلل حاحصلا 277 /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 روظنم )؟1١/14١(.

 ۲۷١(. /۳) تاغللاو ءارسألا بيذهت هباتك يف يوَوَتلا هركذ ام صن اذه(١٠)

 هباتك يف درو امك هديل قيِقَد نبا مالك صن اذه انه ىلإ فاقلا حتفب ةماسقلاو :ناَمِكاَقْلا لوق نم(١1١)

 .(88/4) ماكحألا ماكحإ



 ےک ماما باتک حح A43) )يناهكاقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ءماكحألا دعاوق نم ةدعاقو «عرشلا لوصأ نِي لصأ ةماسقلا ثيدح :ع :يناثلا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلاو ةفاك ةمئألا ذأ هبو ءدابعلا حلاصم ناكرأ نم نكرو

 يف اوفلتخا نإو «نييفوكلاو « نييِماَّشلاو « نييزاجحلا نم راصمألا ءاهقفو ةمئألا ءالعو

 .ذخألا ةروص

 عرشلا يفاملاوتبثأ الو ةماسقلا وري ملف ةفئاط نع هب ذخألا نع فقوتلا يِوُرَو

 نب لاسو« ةَ الق وبأو ٩ دلاخ نب ملسُمو  ةنييع ع نب مگا بهذم وهو ءاھمکح

 ءيِراَخَُبْلا وحني هيلإو ءنيِيّكملاو ةّيَلَع نباو 27 ةَداتَقو 7 ر اَسي نب ناميلسو « هللادبع

 .اهب مکا -ًاضيأ- هنع يِوُرَو « هلثم“ زيزعلادبع نب رمع نع يورو

 © .أطخلا لتق يف ةماسقلا زاوج يف كِلاَم لوق فلتخأو

 )۱۸/٥(. مهفملا يف يِْطْرقْلاو .(17/:3718) حتفلا هباتك يف رجح نبا كلذ ركذ ايك«ةبيتع نبا وه

 «ةنماثلا نم «ماهوألا ريِثَك قودص هيقف ؛يجنزلاب فورعملا «يكملا مهالوم ءيِموُرْخُملا دلاخ نب ملم

 .(5575) مقر (259) بيرقتلا .ق د ءاهدعب وأ ه١!/9 ةنس تام

 هللادبع وهو . رشاعلا ثيدحلا هو يبنلا ةالص ةفص باب «ةالصلا باتك يف هب ناَمِكاَقْلا فيرعت قبس

 هيف :ٍليْجِعْلا لاق ءلاسرإلا ريِثَك «لضاف ةقث «يرصبلاء ةبالق وبأ «يمرجلا رماع وأ ورمع نب ديز نب

 )©١١( بيرقتلا .عاهدعب ليقو«١٠١ 5 ةنس ءاضقلا نم ايراه ماشلاب تام «ةثلاثلا نم ءريسي بصن

 .(۳۳۳۳)مقر

 هتياور هنع حيحصلاو راسي نب ناميلس نع اهب لمعلا يفن يور دقو:- هللا همحر - يطْرُفْلا لاق
 هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ أي هللا لوسر نأ » :راصنألا نم لاجر نع لاق ثيح انه هنع ةروكذملا

 ١8(. /4) مهفملا .اهب لوقي هنأ اذه رهاظو« « ةيلحلاجلا يف

 «صاصقلاو «نييراحملاو ءةماسقلا (۸) باتك يف مِلْسُُم اهجرخأ دقف راسي نب ناميلس ةياور امأو

 .(151/0) ثيدحلا (۱۲۹۵ /۳) ةماسقلا )١( باب «تايدلاو

 ١5(. /1) يدؤاَدلل نيرسفملا تاقبط .ه ١١١ ةنس يفوت «باطخلا وبأ «يِسوُدَّسلا ةَماَعِد نب ةَداََ

 .(۲ 770-17 يِطوُيَّسلل ءافلخلا خيرات.ه١١٠١ ةنس يفوت« صفح وب «ناورم نب زيزعلادبع نب رمع

 ١١(. /0) مهفملا يف يِطْرُقْلاو 277 /۷) ىقتنملا يف يِجاَبْلا كلذ لقن



 ( ها7ت) يناّبكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Ln ene ع هيي ع هو يع هيل

 ° صاصقلاو لعقلا اهب بجي له دمعلا يفاهب نولئاقلا فلتخامث

 ؟طقف ةيّدلا وأ

 اهطورش تلمك اذإ اهب "” [لتقلاو] دَرَقلا باجيإ نييزاجحلا مظعم بهذمف

 ْتْيّللاو ” هباحصأو كلامو” دالا يبأو «ةعيِبرو < يرْهْرلا لوق وهو ءاهتابجومو
 2 ل 5 عال ٣ ا 203 ج ەچ

 كلذ يوُرَر « ”هيلوق دحأ يف ىعفاشلاو « دادو «قاَحْسإو « دّمْحَأو ءرْوَت أو «ىعاَدْوألاو

۷ 0 
 .4ظ زيزعلادبع نب رمعو « ريبزلا نبا نع

 :طورش اندنع ةماسقلاب مكحلاف اذه تبث اذإ

 .هيلع يعذي نّم رارقإ الو ةنيبب هلتاق فرعي ال نَم ىلع مدلا يعدي نأ :اهدحأ

 .لتقلاو صاصقلا (ق) ةخسن يف

 .(195 /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم .هلتق نمب لتاقلا لتق وه :دوقلا

 تارابعلا هذه اَهِكاَْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ امو ةيدلاو (ق)و(خ) ةخسن يف هتدجو يذلا
 . (5 58 /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .باوصلا

 باجيإ نييزاجحلا مظعم بهذمف :لاق هصنب ضايع يضاقلا مالك - هللا هر - رجح نبا لقن الو

 .(11780 /17) رّجَح نبال يرابلا حتف .ةيدلا ركذي لو «دوقلا

 تام «ةسماخلا نم «هيقف ةقث داَنَّرلا أب فورعملا ءيندملا «نمحر لادبع وبأ ءىِيَرَقْلا ناوكذ نب هللادبع

 )۴۳١۲(. مقر( بیرقتلا . عءاهدعب ليقو ه۰ ةنس

 نبال دهتجملا ةيادب ء(۸۷٤ /7) باهولادبع يضاقلل نيقلتلا ء(١٠١) بجاحلا نبال تاهمألا عماج

 .(۳۲۱/۲۳ دشر

 )1١/ ١55(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يوَرتلا هيلع صن

 .ه٣۷ ةنس لتق «بّيبُح وبأ ىرخأ ةينك هلو ركب بأ ءيِدَسَألا يِيَرْْلا ماّوَعلا نب يبا نب هلل دبع

 مقر (5//401) ربلادبع نبال باعيتسالا ((5*7917) مقر (؟40 /۳) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

(10(. 

 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .هنع هللا يضر (ق) ةخسن يف

 )٥/ ٤٤۸(. ملعملا لابكإ هباتک يف كلذ درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن ىهتني انه ىلإ



 ( ها74تر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 IRN a N rns ل أ

 .ًاِلْسُم ارج لوتقملا نوكي نأ :يناثلا

 .حرج يف ال لتق يف نوكي نأ :ثلاثلاو

 يف امأف ةماسق الف اوفلتخا نإف «دمعلا يف لتقلا توبث ىلع ءايلوألا قفتي نأ :عبارلاو
 نوذخأيو ءنوُمِسَقُي نيعدملا نإ :كِلاَم لاقف «نوقابلا هعدي لو مهضعب هاعدا اذإ أطخلا

 .ةيدلا نم مهقوقح

 نأ الإ مسقي مل ًادحاو ناك نإف ًادعاصف نينثا دمعلا يف مدلا ةالو نوكي نأ :سماخلاو

 و اًمأف هتمومعب نيعتسي نبالاك «ةيالو هل نكت مل نإو «هعم فلحي نم هتبصع نم نيعُي
 .دحاولا مسقيف أطخلا

 ءاسن الإ نكي مل نإف «نيغلاب ءالقع ءالاجر دمعلا يف ءايلوألا  نوكي نأ :ٌسداسلا

 9.ًءاسن وأ اوناك الاجر ةثرولا مه مدلا ءايلوأف أطخلا يف امأو .ةماسق الف

 :ءايشأ ثولّلاو «مهاوعد يرقي ثول ءايلوألا عم نوكي نأ: عباسلاو
 ملعُت ال نم ةداهش يفو ءلتقلا ةيؤر ىلع لدعلا ٌدحاولا ٌدهاشلا :اهنم و

 مدلا راثآ هيلع هبرق وأ هدنع مهّنملاو «همد يف طحشتي لوتقملا ىري لدعلا و[أ].هتلادع
 وع

 .فالخ

 يف ءاج ال قفاوملا وهو . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .نوكت (ق) ةخسن يف

 ٤۸٩(. /۲) تارابعلا هذه ييناَكاَمْلا هنم ذخأ يذلا باهولادبعل نيقلتلا

 ٤٥۴(. /0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ

 .(1"117 /7) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .لتقلا يعدم قدص نظلا ىلع اهعم بلغي ةرامأ وه

 ءاج امل قفاوملا وهو . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .ال نودب (ق) ةخسن يف

 .(584 /۲) تارابعلا هذه يناَمِكاَْلا هنم ذخأ يذلا باهولادبعل نيقلتلا يف

 تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب هنم لقن يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 )٤۸۸/۲(. باهولادبعل نيقلتلا .وأ بوتكملا تدجو اهفورحب



 (ها1؟4ت) ينامكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 أطخلا يف ًاثول كلذ نوك ينو «نالف دنع يمد 1 دمعلا يف 1 لوتقملا لوقي نأ :اهنمو

 © .ٌفالخ ديبعلاو ءاسنلا ةداهش ينو

 نأ لبق تومي مث مايأ هدعب شيعيف حرجلاب نالدع دهشي نأ :[ق/أ /۱۲۹1/اهنمو
 .هنم قي 5

 كلام دنع ٌتول اذهف ليتق اهنيب دجويف نانفئاط لتتقي نأ :اهنمو

 ةفئاّطلا ىلع ةيد هيف لب ةماسق ال هنأ ةياور كلام نعو« قاَحْسِإو ”ادّمَْأو يعفاّشلاو

 ̂ .هتيد نيتفِئاَّطلا ىلعف امهريغ نم ناك نإو «نيتفئاَّطلا ”[دحأ] ْنِم ناك نإ ءىرخألا

 .(58/8/؟) باهولادبعل نيقلتلا يناهكافلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا )١(

 نيقلتلا هباتك يف درو امك «باهولادبع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ عبسلا طورشلا هذه ةيادب نم قفز

 ` . .(۱۷۸/۲) يِياَرْفَتلل يناودلا هكاوفلا ۷ /5)

 ملشُم حيحص ىلع هح رش يف امك يوتا مالك صن اذه انه ىلإ نالدع دهشي نأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 يبطل مهفملا 240٠ /5) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لاكإ «(57/7) يجابلل ىقتنملا (155/11)

(/¥). 

 يف ءاج امل قفاوملا وهو . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .لتقت (خ) ةخسن يف

 )١١/ ٠٤١(. تارابعلا هذه ٍِناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ملسم حيحص ىلع يوّوَنلا حرش

 ٤١١(« /ه) ملعملا لامكإ يف ضايع يضاقلاو ء(١١ /۷) ىقتنملا يف يابا ةياورلا هذه ىلع صن

 .(8/5) مهفملا يف يِبْطْرُقْلاَو

 ٠٤١(« /11) ِمِلْسُُم حيحص يف هح رش يف درو |ک ءيِوَوَّنلا مالك صن اذه (40 /5) يعفاشلل مألا

 ٠۲١(. /۲) يِزاَريَّشلل بذهملا

 يف ررحملا (۴۳ /4) حِلْفُم نبال عدبملا 2175 /5) ةمادق نبال يفاكلا ء(١۳۸ /۸) ةمادق نبال ينغملا

 .(114/5) يِطوُيَّسلل يهنلا يلوأ بلاطم ١5١(. /؟) ةّيْيَت نبال هقفلا

 ٍمِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش اهفورحب تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 .(0 هكر

 حيحص يف هحرش يف درو امك ءيِوَوَتلا مالك صن اذه انه ىلإ ناتفئاط لتتقي نأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم (9)
 تحيط



 داهئاشلا ي ي < سامقلا باتك_ ردح ( ها/؟4تا يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هيلع - لاقف ملكتي نمحرلادبع بهذف » :هلوق ثيدحلا ىلع مالكلا نم :ثلاثلا

 همسا خأ هلو «هللادبع وه لوتتقملا :نأ اذه ىنعم ؛ٌرّبك ربك - مالسلاو ةالصلا

 نم اني ُربكأ امو ٌةَصْيَوُحَو ُةَصْيِحخ امو ء[خ /ب / ۲۳۰۱ / مَع انبا املوءنمحر لادبع
 ملكتيل :يأ « ربك :ل# يبلا هل لاق ملكتي نأ ليتقلا وخأ نمحرلادبع دارأ ملف «نمحرلادبع
 ينبأل اهيف قحال نمحر لادبع هيخأل يه انإ ىوعدلا ةقيقح يف ناك نإو "[ًانس] كنم ربكأ

 ةروص نع بريل ةّصّيَوح وهو «ربكألا ملكتي نأ - مالسلاوةالصلا هباع- رمأ نكلو ءهمع

 وهو ءاهبحاص ملكت ىوعدلا عامس ديرأ اذإف ءهنم ىوعدلا عامس ال ؟ترج فيك «ةعقاولا

 نمحر لادبع

 يفو .ىوعدلا يف  ةصّيوح لگو توكسلاب رمُأ نيح نمحرلادبع نوكي نأ لمحو

 دقع يفو « ةماّمإلا يف كلذ ءاملعلا ربتعا دقو «لئاضفلا يف يواستلا دنع نسلا ةليضف اذه

 © .بوجولا نود بدنلا قيرط ىلع كلذ ريغو ؛حاكتلا

 0(غكبحاَص وأ ءْمُكَلِتاَق مد َنوَقِحْتْسَت ةو و ٌنوُفِلحتَأ :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :عيارلا

 مهفملا )540١/0( ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ (227/17) يجابلل ىقتنملا 2155 )1١/ مِلْسُم

 . )۸/٥( يبطل

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 يف ءاج امل قفاوملا وهو « باوصلا هتبثأ امو ءَةَصّيخم و ةَصّيَوُح: (ق)و(خ)ةخسن يف هتدجو يذلا
 حرش )١47/11١(« ملم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 . ( 86 /۷)يراقلل حيتافملا ةاقرم ( 197 )١/ ةجام نبا ننس

 ضعب دوجو عم يِوّوّنلا مالك صن اذه هللادبع وه لوتقملا نأ اذه ىنعم :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 )١51/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع يوونلا حرش .يناَهِكاَقْلا لبق نم ادج ةطيسبلا تافاضإلا

 أبنأ ءبوقعي نب دمحم سابعا وبأ انث ظفاحلا هللادبع وبأ انربخأ :لاق- هللا همر - يملا هجرخأ

 ريِشَب نع ؛ديعس نب ىبحي نع «يفقثلا ديجملادبع نب باهولادبع أبنأ يِعِفاَّشلا أبنأ «ناميلس نب عيبّرلا

 .هركذف ....دوُحْسَم نب ةّصّيخو لهس نب هللادبع نأ ةَمَْح يبأ نب لهس نع ءراَسَي نب



 (ه٤۷۴ت ) يناّيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 يبهذلا لقن دقو ه4 ٠7 ةنس يفوت «هللادبع وبأ ؛هيودمح نب دمحم نب هللادبع نب دمحم :هللادبع وبأ-

 بيطخلل دادغب خيرات«( 177-158 /۱۷) يكد ءالبنلا مالعأ ريس .هل يِداَدْغَبْلا بيطخلا قيثوت

 ظافحلا ةركذت.ةقث وهو:ظفاحلا هللادبع نب ليلا لاق )۳٠۲١( مقر ٤۷۳( /1)يِداَدْعَبْلا

 .(535) مقر ١١99 -: 5 ٠١( /5) يعش
 ه٣ 41 ةنس يفوت «ةقثلا ديفملا ماَمإلا ءيِروُباَسْيَتلا مّصَألا فسوي نب بوقعي نب دمحم ساّبَعلا وبأ-

 نيثدحملا تاقبط يف نيعلا (870) مقر (877/8) ظافحلا ةركذت .يبهذلا هركذ ام اذه

 )۸٠۳(. مقر )۳۵۵ /۱) ظافحلا تاقبط يف يطويسلا هقثو كلذكو «(1701) مقر(1/1١١)

 (۲۹۳ /05) رکاسع نبال قشمد ةئيدم خيرات .ٌقودص ٌةقث هنأ انغلبو :[1۳۲۷ ت ]متاح يبأ نبا لاقو

 ْ )۷۱۲٤(. مقر

 تام ةرشع ةيداحلا نِم «ةقث «جرعألا يرصملا يِدْرَألا ءدمحم وبأ «يزيلا دٌواَد نب ناميلس نب عيبّرلا-

 .(1891) مقر )9١5( بيرقتلا .س د ها 57 ةنس

 وهو :هيف رجح نبا لاق . ٠١١ ص ١ج لوألا ثيدحلا «قادصلا باب يف هب فيرعتلا قبس :يعفاشلا-

 .(09/19/) مقر (471/) بيرقتلا .نيتتملا سأر ىلع نيدلا رمأل ددجملا

 ثالثب هتوم لبق ريغت «ةقث ءيِرْضَبْلا دمحم وبأ «يفقثلا تْلَّصلا نب ديجملادبع نب باهولادبع-

 .(۲۹۱٤)مقر(۳1۸) بيرقتلا .ع ءةنس نينا نم وحن نعيه95١ ةنس تام«ةنماثلا نمءنينس

 ةنس تام «ةسماخلا نم «تبث ةقث «يضاقلا ؛ديعس وبأ «يندملا يِراَضْنَأْلا سْيَف نب ديعس نب ىبحي-

 )۷١٥۹(. مقر (041) بيرقتلا .عءقئمو اهدعب وأ «نيعبرأو عبرأ

 .(9770) مقر )۱۲١( بيرقتلا .عءةثلاثلا نم «هيقف ةقث ءيندم ءراصنألا ىلوم «يثرال ا راسي نب ريش

 ثالث ةنس دلو «ريغص يباحص «يندملا يِجَرْرُخلا يِراَضّنَألا رماع نب ةدعاس نب ةَمّشَح يبأ نب لهس-
 .(1701) مقر(151/)بيرقتلا .ع «ةّيواَعُم ةفالخ يف تام «ثيداحأ هلو «ةرجحلا ني

 :ثيدحلا جيرخت

 (50) باتكءىربكلا ننسلا يف يِقَمْيَبْلاو )١91( هدنسم يف يِعِفاَّشلا هجرخأ ثيدح نِي ةعطق

 ثيدحلا )١١8/8( ىعدملا ناميإب ثوللا عم اهيف ةيادبلاو ةماسقلا لصأ )١( باب «ةماسقلا

 قيرط نم امهالك«(؟50 /7)ةماسقلا باب «تايدلا (" 5)باتك.راثآلاو ننسلا ةفرعمو«(۲۰۸٦)

 ناميألا ينو «ةماسقلا يف بجي ام )١15( باب «هدنسم يف ةَناَّوَع يبأو «يفقثلا ديجملادبع نب باهولادبع



 (ها74ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 عم نوفلحيف ناهيَألا يف هتبصعب ناعتسا ًادحاو مدلا لو ناك اذإ هنأ نم مدقت ام ىلع ٌليلد

 همع ينباو ؛نمحر لادبع ةثالثلا ىلع ناميألا - مالسلاو ةالصلا بلع - ِهِضْرَعِل «ةيالو محل نكي مل نإو

 يف فلاخو “.انبهذم اذه «ريغ ال لوتقملا يخأ نم رلادبعل ةيالولاو قصي َِصْيوُ

 © .يِعِفاَّشلا كلذ

 :هانعمف « ْمُكَبِحاَص وأ ْمُكَلِتاَف َنوَقِحَتْسَت 3 دستو 0 - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق امأو

 .هيلع متفلح نّم ىلع مكقح

 ° .ءالعلا نيب قباسلا فالخلا هيف ؟ةيد ' ”مأ صاصق قحلا كلذ لهو

 “إي هلوقب لالدتسالا نم يوقأ « ِهيَمَرب ٌمَهْدُيَف ١ :اهيف يتلا ةياورلاب لالدتسالاو

 نب ىبحي قيرط نم مهعيمج «ماوعلا نب دابع انثق دوا نب ىسوم انثق يم بأ قيرط نم 1١( /4) ءاهيف

 ةَمْثَح بأ نب لهس نع راسي نب ريب نع ديعس
 :مكحلا

 ام هنإف ؛هثيدح هريغت رض ام :هيف يبهذلا لاق دقف «ديجملادبع نب باهولادبع امأو ءحيحص هدانسإ

 )٥٤1۷(. مقر( 47 5 /5) لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم .ريغتلا نمز يف ثيدحب ثدح

 حتم )75١17/8(: ريلادبع نبال راكذتسالا ء(۸۹٤ /۲) باهولادبعل نيقلتلا ١( /؟) أطوملا

 .(187/9) شيلعل ليلجلا

 نبال يرابلا حتف )١58/11(« مِلْسُُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش «((57- ٩١ /7) يعفاشلل مألا

 .(۲۳۸ /۱۲) رجح

 تارابعلا هذه ٍناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا يِوَوَّتلا حرش يف ءاج امل ةقفاوم يهو «وأ (ق) ةخسن يف

 ۱٤۷(. /۱۱) اهفورحب

 ۳٠۳. ص ۲ج ثلاثلا ثيدحلا صاصقلا باتك يف كلذو

 حيحص ىلع هح رش يف درو اك يِوَوَنلا مالك صن اذه ءانه ىلإ مكقح تبثي هانعمف :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 ۱٤۷(. /۱۱) ملم

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف ()



 << ساسقلا باتك__ رح (ها14تز يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ءايلوألل لتاقلا عفد يف لمعتسم هنّمُرب عف :انلوق َّنأل 27 « ْمُكلَتاَ مد َنوَقِحَتْسَتَو»

 ميلست يف هلاعتسا يف وهو ءاهيف ظفللا اذه لامعتسا دعبل ةيدلا بجاولا نأ ولو «لتقلل

 ^“ .رهظأ لتاقلا

 .ٌماَمِرو ممر عمج او «ٌةيلاب لبحلا نم ةعطق - ءارلا مضب - :ُهَّمّرلا )و

 لكل كلذ ليقف «هقنع يف لبحب ًاريعب لجر ىلإ عفد الجر نأ هّلصأو :يِرَمْؤَجلا لاق

 .هتلمجب ًائيش َعَقَد نم

 .ملعأ لاو .ْماَمِرَو ممر عمجلاو «ةيلابلا ماظعلا يهف - رسكلاب - :(ةّمولا )امأو
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 نم رهظأ 6 ْمكَيِحاَص مد َنوَقِحَتْسَكَو » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقب لالدتسالاو

 نم هيف دب ال ريخألا ظفللا اذه نأل « ْمُكَبِحاَص وأ ْمُكَكِتاَقَنوُقِحَعْسَتَ » :هلوقب لالدتسالا

 ايرو ءالف مدلاب حيرصتلا دعب امأو «ارهاظ ًالامتحا مكبحاص ةيد رمضي نأ لمتحيف «رامضإ

 -هلوق هدريو «لتاقلا ال ليتقلا وه مكبحاص مد نوكي نأ بهذملا اذه نيفلاخملا ضعب راشأ

 60 ْمُكِلِتاَق وأ ْمُكِيِحاَص مد :- مالسلاو ةالصلا هيلع

 يؤم لإ يضاقلاو هلاع ىلإ مكاحلا باتك (۳۸) باب ,ماكحألا (۹۷) باتك يف يِراَكُبْلا اهجرخأ (۱)

 ِتاَيَدلاَر صاصقلاو نيبراحملاو ةماسقلا (۸) باتك يف ِمِلْسُمَو «(719) ثيدحلا ( ۲۰

 .« ْمُكَيِحاَص مد َنوُقِحَْسَتَو » :ظفلب امهالك (117) ثيدحلا (1144 /)

 قيقَد نبا مالك صن اذه انه ىلإ  هتّمّرب عفديف » :اهيف يتلا ةياورلاب لالدتسالاو :يناَهِكاَمْلا لوق نم (؟)

 )٤/ 4١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا

 هباتك يف درو امك ءيِرَمْوُجْلا مالك صن اذه انه ىلإ ٌةيلاب لبحلا نم ٌةعطق :ٌةَمّرلاو :يناَهِكاَمْلا لوق نم (۳)

 ١477(. /۲) حاحصلا

 ) هئانمأ ىلإ يضاقلاو هلامع ىلإ مكاحلا باتك (۳۸) باب  ماكألا(47) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ (4)

 صاصقلاو نييراحملاو ةماسقلا (8) باتك يف ملشُمو « (1۷1۹) ثيدحل ١

 .(15594) ثيدحلا (١؟95 /) ةماسقلا ١( ) باب.تايدلاو

 ام اذه انه ىلإ « ْمُكبِحاَص مَ َنوُقِحَعْسَتَو » :- مالسلوةالصل هبلع- هلوقب لالدتسالاو :نناهِكاَمْلا لوق نم )٥(
 جاتحتف مدلاب حيرصتلا دعب امأو :لاق هنأ الإ «(41/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديلا قيقد نبا هركذ

 ناكل رامضإ ىلإ جيتحا ولو «لصألا فالخ ىلع رامضإلاو «مكبحاص لدب رامضإب ظفللا ليوأت ىلإ



 (ه/74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 امنإو كلذ اونظ وأ اوملع اذإ فيل لا مهل زوجي انإ هنأ [ق/ب /١١91/ ملعتلو
 فلحلا يف مه نذإلا دارملا سيلو ءطرشلا كلذ مهيف دجو نأ نيميلا كي يبنلا مهيلع َضَرَع
 فيك »:اولاق كلذلو «نوفلحتف هنونظتو كلذ نوملعتأ :ريدقتلاو  نظ الو ملع ريغ نم
 .«دَهْشَت لو تفلح

2 0592 

 مكاوعد نم مكيلإ ئربت :يأ « َنيِسْمح ِناَيَأب ذو مكر » : 45 هلوق :سماخلا

 لو .ةموصخلا تهتنا اوفلح اذإف اوفلحي نأب «نيميلا نم مكنوصلخي :هانعم ليقو

 .نيميلا نم متنأ متصلخف ءيش مهيلع تبثي

 ̂ .قسافلاو رفاكلا نيمي ةحصل ليلد هيفو

 © .نيميملا نيب مكحلاك ءيمذلاو مِلْسُلا نيب مكحلا نأو

 .برقا مدلا ةقارإ يضتقي ام ىلع هلمح

 ) باب « تايدلا ۳١( ) باتك يف دٌواَدوبأ اهجرخأ دقف « ْمُكلِتاَف وأ ْمُكِبِحاَص ّمد١ ةياورلا هذه امأو

 )٠١( باتك ىربكلا نئسلا يف يئاَسنلاو 557١( ) ثيدحلا (1۷۷ / 5 ) ةماسقلاب لعقلا (8

 ةياورلاو (1411/) ثيدحلا ۲٠۸( / 4 ) لهس ربخل نيلقانلا ظافلأ فالتحخا ركذ (4) باب ؛ةماسقلا

 . نيحيحصلا يف اهلصأ

 .ملعيلو (ق) ةخسن يف

 هحرش يف درو (كءيوّوَّنلا مالك صن اذه انه ىلإ فلتملا مهل زوجي اهنإ هنأ ملعتلو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(11١//51).نظ ريغ نم فلحلا يف :لاق يوَوَتلا نأ الإ مِلْسُم حبحص ىلع

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج ال قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ةحصب (ق) ةخسن يف

 )11//١87(. ملسم حيحص ىلع يِوَوّنلا حرش ِيناَهِكاَقْلا

 يف درو امكءيوّوَّنلا مالك صن اذه ءانه ىلإ نيسمخب مكاوعد نم مكيلإ ئربت يأ :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 ۱٤۷(. /۱۱) ملسم حيحص ىلع هحرش

 )٤/ ٩۲(. ماكحألا ماكحإ هباتك كلذ درو امك «ديعْلا قيقد نبا كلذ ىلع صن



 (ها؟4ت) يناّمكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

0) 

 0 .ةفئاَّطلا وأ «ةليبقلا :هب دارملا ذإ «ةّيملعلاو ثينأتلل فرصني ال :(دوبي»و

 °" :رعاشلا لوق هنمو

 ماَض ُدوُيَي ْتَلَعَف ا يمص ***# اهئاريج تَمّلسأو ڈو تَرَ
 .هلنع نم هتيد ىطعأ :يأ ؛ هدنع ْنم لي يبنلا ُهَلَقَعَف ١ :هلوقو

 هتيد ىطعأ :يأ -لادلا فيفختب - « ِهِلَبِق نم ُهَداَوَف » :ىرخألا ةياورلا يفو

 اسر ٩

 ال ةماسقلا نأ هيف « مهنم لُجَر ىلع ْمُكْنِ نوسم مقي » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 ©. رمن لوق وهو ””ءانبهذم نم روهشملا وه اک ءدحاو ىلع الإ نوكت

 ۱٤١(. /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف |مكءيوَرَّتلا هرکذ ام اذه

 سورعلا جات ء(۳۹٤ /۳) روظنم نبال ب رعلا ناسل . يرب نبا لاق اك «رفعي نب دوسألا وهو

 ١55(. /۲) يرشختزلل برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا .(015 /87) يدبر

 ةماسقلا )١( باب تايدلاو صاصقلاو نيبراحملاو ةماسقلا (۲۸) باتك يف يِراَّخُبْلا اهجرخأ

 00 .هظفلب )١539( ثيدحلا 9 ١11597(

 ۱٤۷(. /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف اک يوتا هركذام اذه

 رثألا بيرغ يف ةياهنلا هباتك يف درو اك «ريثألا نبا مالك صن اذهف هتيد ىطعأ :يناَهِكاَقْلا لوق امأو
 روظنم نبال برعلا ناسل «(۲۸۲ /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم «(178/) ريثألا نبال

 FAT)„ م١1

 ةيادب ء(١۹٤ /7) باهولادبعل نيقلتلا ١١/ ٤٤١(« ىربكلا ةنودملا ء(۸۷۹ /۲) كلا أطوملا

 يناكلا ء(١4 )٤/ ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ ء(۳۲۳ /۲) دُور نبال دصتقملا ةيابخو دهتجملا

 ليلخ رص تخ حرش ۲۷١(« /7) قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ء(١/۳٠1) ربلا دبع نبال

 .(۱۹۲ /۹) شيلعل ليلجلا حنم 2٠١ /8)يئرخلل

 ينغملا )١/ 1١7( يقرا رصنخم ۲۸١(« /۲) يِزَوْرْا جسوكلل هْيِوَماَر نباو دَمسَأ ماَمإلا لئاسم

 ٩۷(« /۳) يِيَكْرَّرلا حرش «(5؟5 /4) ةَيوْيَت نبال یربکلا ىواتفلا 084 /۸) ةمادق نبال

 «(۳۸ /۹) حلْفُم نبال عدبملا ١ ۷٤(« /۲) يلعبلل تاردخملا فشك )١45/٠١(« يِواَدْرِوْلل فاصنإلا

 عابقلا فاشك ۲ /؟) ٍتوُهُبْلل تادارإلا ىسهتنم حرش «0707/) ٍتوُهُبْلل عبرملا ضورلا



 (ها74ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © ادحاو الإ نولتقي الو اوءاش ام ىلع نومسقي :هريغو ٍبَهْشَأ لاقو

 .حيحصلا ىلع ةّيَّدلا تتبثو ,مهيلع اوفلح ةعامج ىلع ارعا نإ :يِعفاَّشلا لاقو

 ° .هدحو هيلع اوقحتسا دحاو ىلع اوفلح نإو «مهيلع صاصقلا بجي :لوق ىلعو
 نوسم اهل منإو ءدحاو اهُفِلي ال اأو « نيسمح ْنِم لقأ نوكت ال ناهيألا نأ هيفو

 نمي نكي لو مهضعب لك وأ ءددعلا اذه نود اوناك نإف «ٌنيمي دحاو لك لوتقملا ءايلوأ نع

 .ًانيمي نيس اوم ىتح مهيلع نايألا تدر هريغ ىلإ نيميلا فرص وأ «هوفعزوجي
 «نيلجر نم لقأدمعلا لتق يف ئزجي الو .نالجر كلذ يف ئز مو

 نيسمخ نم رثكأ ءايلوألا ناك نإ :هنعو. كلا كلام بهذ م روهشم اذه
 20 35 3 هيمي 9 ا

 نونيعتسي نمو «هئايلوأ نم نوغلابلا [خ/أ/ 77771/ لاجرلا الإ كلذ يف فلحي الو
 .مدقت ام لع .هتبصع نم هب

 ٠١۴(: /5) ينابيحرلل ىهنلا يلوأ بلاطم «(7//50) توُهْبْل

 )١( دشُر نبال دصتقملا ةيابخو دهتجملا ةيادب )۲/ ۳۲۳(.

 ىلع هحرش يف درو امك «يِوَوَتلا مالك صن اذه انه ىلإ نوكت ال ةماسقلا نأ هيف :ِناَهِكاَقْلا لوق نم

 ِمِلْسُم حيحص )١54/11(. انبهذم نم روهشملا وه امك:يناَهِكاَمْلا لوق ادع .

 تاهمألا عماج ء(۹٥ /۷) يجاَبلل ىقتنملا (17//417) ىريكلا ةنودملا ء(١۸۸ /۲) كال أطوملا

 بجاحلا نبال ) :)8٠١ء(۲۷۳ /5) قاّوملل ليلكإلاو جاتلاو «(504 /۲) دمخ نب دمحمل ةرايم حرش

 ريدردلل ريبكلا حرشلا «254(2) يرهزألل ٍناَوَرْيَقْلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا )6/ ٠١١ هكاوفلا

 /؟) يِواَرثَتلل يناودلا  ») 18١يناَورْيَمْلا ديز يبأ نبال ِيناَوْرَمْلا ةلاسر ء(۲۸۹ /4) يقوسدلا ةيشاح

  ۲يكلالا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك .57/8(2)يشرخلل ليلخ رصتخم حرش )۲/ ۳۷۷(«

 شيلعل ليلا حنم ء(۲۸۱) ليلخ رصتخم )١157/9(.

 يجابلل ىقتنملا )08/9(.

 ىك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ نيسمخ ْنِم لقأ نوكت ال ناميألا نأ هيفو :يناَهِكاَمْلا لوق نم

 ملعملا لاک هباتك يف درو )/ ٤٥۳(.



 (ه174ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 | ومس حجج ل ا يم ميا وسب دعس معم است سس mne amance س ق

 ليق ؛ ِةَّقَدَّصلا ٍليإ نم ةئوب ُهاَدَوَف همد لطب نأ و هللا لوسر رق » :هلوق :سداسلا

 مو ؛هورضحي م ام نيميلا نع اوهّرنتو اوُفَلَحت مو اومن مل ا -مالسلاوةالصلا هيلع هّنأل «كلذ

 لايتغال ًاببس نوكي هنأو «©"”ثنحلاب یلاعت هلل مهترهاجم نم ''” اورذح َنييريْيحلا اهمازلإ اوری

 هاَدَو نأب '” 4 يبنلا مهاضرأ مكح مهل هجوتي لو ريغ ال نوفلحي مهنأ اوملع اذإ نيمِلممْلا

 .لاملا تيب نم وأ هدنع نم

 لهأ ىلع ””راصنألا سوفن يف ىقبي نأ '”ىشخي اي كي يبنلا كلذ لعف لب :ليقو

 امب بلطلا مسحو كلذ عطق ةحلصملا ني ىأر ف «ةتيداع ىقتت ام ةَّمِذ '”[ مهلف] ريح

 وهآ[ق /1/101/:ليقف « ِةَقَدَّصلا ٍلبِإ نم ُهاَدَّوَق ١ :ةريخألا ةياورلا هذه امأو
 نيموأ «هلبق نم :لاق نم لوق رثكألاو حصألاو «تاقدصلا فرصم اذه سيل ذإ ءطلغ
 © .ءيفلا لام نم وأ هلام نم اّمِإ «هدنع

 اهيدؤي ىتح ةقدصلا ليإ ني كلذ فلست نوكي نأ (هنيب عمجي: لبقو

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . ارذح (خ) ةخسن يف

 .(557 /0) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه يناّمِكاَقْلا

 يف رهازلا .لعفي نأ هيلع فلح ام ريغ لعفي نأ نيميلا يف عوجرلا ىنعمو «نيميلا يف عوجرلا : ثنحلا

 ٤٠١(. /۱) يرهزألل يِِفاَّشلا ظافلأ بيرغ

 .(155/6) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لامكإ .هنم الضفت: - هللا همحر - ضايع يضاقلا لاق

 ضايع يضاقلا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب
 .(105/9) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .ىشخ:لوقي

 ضايع يضاقلا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 .(401/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . نيِمِلَسُلا :لوقي

 ٍناهِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ ام ملعأ هللاو باوصلاو . مهو: طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(457 /0) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه

 روظنم نبال برعلا ناسل .لاتق الب هنيد فلاخ نَم لاومأ نم هنيد لهأ ىلع ىلاعت هللا هدر ام :ءيفلا
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 (ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ^. ءيفلا نم ”اهيقحتسمل

 دنع اذه لثم يف اهفيرصت زوجي دقف ةحلصملل هنأ رخآلا ليوأتلا ىلع .انلق اذإف :ع

 ٌفالئتسا كلذ نم لعف ايف نوكي دق هنإ :-ًاضيأ- ليقو «ةّماعلا حلاصملا يف ءاملعلا ضعب

 5 .مهيولق ةفلؤملا مهس نم نوكي دق مهنع هؤاطعأو «مهمالسإ ءاجر دوهيلل
 ىلع ال "«مالسإلا ىلع نوفلأتي رافك مهنأب مهبولق ةفلؤملا ”ريسفت ىلع اذه :تلق

 . عابتأ مهل نومِلْس م وأ ,مهبولق نم مالسإلا نكمتيل مالسإب دهع اوثيدح:لوقي نم لوق

 مه جابت نمم جيواحم ليتقلا ءايلوأ نوكي وأ ””ءةاكزلا باتك يف ّرم ام ىلع" مهوفلأتسيل .

 .ملعأ هللاو“”.ةقدصلا
OA TTLرا  

 )٥/ ٤٥۷١(. ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ يف يف ءاج ال ةقفاوم يهو ءاهقحتسمل (3) ةخسن يف

 - 807/8) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «نضاّيِع يضاقلا مالك صن انه ىلإ ةسداسلا ةرقفلا ةيادب نم

.(fo¥ . 

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نع (خ) ةخسن يف

 .(4 50 /۵) ملغملا لایک هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ريدقت (ق) ةخسن يف

 )111/1١(: يربطلل نايبلا عماج ۲۷١(« /۲) يرشغزلل فاشكلا ٦۷(« /۲) يدنقرمسلا ريسفت

 عماج «(۷۸/۲) يِبْلَكْلا يِطاَنْرَكْلل ليزنتلا مولعل ليهستلا «(77 5 /4) صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 يِوَدَمْلا ةيشاح :(/6) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا )١75(« بجاحلا نبال تاهمألا

 يار ةريخذلا «(5) ليلخ رصتغ ((7117/7)يثرخلل ليلخ رصتخم حرش ()

 ۳٤۹(. /۲) َقاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ۱/۳

 نرش ةريخذلا )١١5( بجاجلا نبال تاهمألا عماج ۳۲١(« /۲) يناَعْمسلِل نآرقلا ريسفت

 راطوألا لين «(58/4) رجح نبال يرابلا حتف :(2595 )١/ ريدردلل ريبكلا حرشلا «215/)

 .(۱۲۹/۸) يناَكْوْشلل

 . سداسلا ثيدحلا .ةاكزلا باتك يف كلذو

 .(17/5) يِبْطْرَقْلل مهفملا (4 ١۷ /0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ



 (ه٤۷۲ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ما م ]

 :غبارلا ثيدحلا ©

 ْنَم :ليقف «نيرجح نیب اخوضرم اهشأر دج و ةيراج نأ » :كِلاَم نب سنأ نع

 «ءيدوهيلا ذحأف ءاهسأرب ْتَأَمْوَأف يدوم اوركُذ ىتح ؟ُنآلُف الف :كب اذه لعف
( 

 °. « نيرجح نيب هشأر صرت نأ ي هللا لوسر ّرمأف «فرتعأف

 لوسر ُهَداَّقأف ءاهلق حاَّضْوَأ ىلع ةيراج لتق ايدوبي نأ : سنأ نع يِياَسنلاو ملسَْلو هل

 ^ :ثيدحلا « .. يو هللا

 يفو هنع صحفلا دعب اهمسا فرعأ ال اهلتاقو ةيراجلا هذه :- هللا همحر - نقلا نبا لاق )١(

 .(80 /9) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .راصنألا نم ةيراجلا نأ: حيحصلا

 .(19 /۳) روظنم نبال برعلا ناسل . رسكلاو قدلا :حْضّرلا (1)

 (۲۲۸۲) ثيدحلا(85 ۰ /؟)يِراَخُمْلا حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو.اذه كب (ق) ةخسن يف
 .(1485) مقر 151١( /5) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج ا. قفاوم وهف (ق) ةخسن يف ءاج ام امأو

 يف هلصأو « هفورح يف ريسي فالتخاب(1855) مقر ۲٤۹( / 5) هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ

 «صاخشإلا يف ركذي ام )١( باب ِتاَموُصُخْلا (49) باتك يف يِراَُْلا هجرخأ دقف نيحيحصلا

 ةييرق ظافلأب كلذ ريغو (۲۲۸۲) ثيدحلا ١ ۸١( /۲) يدوهيلاو ءمِلْسُملا نيب ةموصخلاو «ةمزالملاو

 صاصقلا توبث (۳) باب «تایدلاو ءصاصقلاو «نيبراحملاو ءةماسقلا (۸) باتك يف مِلْسُمو « هنم

 ثيدحلا (۱۲۹۹ /۳) ةأرملاب لجرلا لتقو هِتاَلَقَتُْشاَو ءِتاَدَّدَحْا نم هريغو رجحلاب لتقلا يف

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب ()

 (144846) ثيدحلا ١077( /1) رجحلاب داقأ نم (1)باب «تایدلا (41) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخآ

 «صاصقلاو «نيبراحملاو ءةماسقلا (۸) باتك يف مِلْسٌّمو « هرخآ ىلإ اهلق :هلوق ادع كلذ ريغو

 لجرلا لتقو هِتاَلَقتْلاَو «ِتاََّدَحُحا نم هريغو رجحلاب لتقلا يف صاصقلا توبث (۳) باب «تايدلاو
 .هرخآ ىلإ اهلق :هلوق ادع )١177/7( ثيدحلا (۱۲۹۹ /۳) ةأرملاب

 لجرلا نم دوسقلا )١( باب «ةماسقلا (10 ) باتك يف ىربكلا ننسلا يف هجرخأ دقف يِئاَسَّنلا امأو

 باب ؛ةماسقلا (50) باتك يف ىبتجملا يف هجرخأو ءهظفلب (1957) ثيدحلا (؟15/5١5) ةأرملل

 .هظفلب )٤۷٤١( ثيدحلا (۲۲ /۸) ةأرملل لجرلا نم دوقلا (۳)



 (ها74ت) يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
a ea aT 

 © قطنلا ماقم اهمايقو «ةّيعرشلا ماكحألا يف ةراشإلا رابتعا ىلع ليلد هيف :ليق

 ذإ «يعرش مكح ةقيقحلا يف اهيلع“”بترتت مل اهتراشإ َّنأل ءرظن يدنع اذه يفو :تلق

 اذهو «قطنلاب ىوعدلا ةلزنم ابراشإ تزن هنأ كلذ ةياغ ءاهراشإب هلتق رجي مل هفارتعا الول

 .بيرق

 ©. هب ٌدتعُي نم عامجإ وهو «ةأرملاب لجرلا لتق هيفو
 يبألافالخ“”ءضاصقلا توبث يف ددحملاب همكح لقتملاب لعقلا مكح نأ هيفو

0 gut 2 ًافورعم ناك وأ «بشخ وأ ءرّجَح وأ «دیدح نم“ وَّدَحُمِب الإ صاصق ال:هلوق ين ةفينح. 

 .رانلا ف ءاقلإلاب وأ ءقيرحتلاك«سانلا لتقب

 .(؟5 /) يِبْطْرُفْلل مهفملا 2459 /0) ملعملا لاكإ هباتك يف امك ضايع يضاقلا كلذ ىلع صن

 ٠ .بترتي (ق) ةخسن يف

 ۲٤۸(« /۲) يرِزاَملل ملعملا ء(۸١٠ )۱١/ مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف امكءيوَوَتلا كلذ ىلع صن

 )۲٠٤/۱۲(« رجح نبال يرابلا حتف «(5 5 /5) يِطْرقْلل مهفملا ١5(: /) يبَطَخلل ننسلا ملاعم

 .(117/117) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع ء(١٤ )۲٤/ يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع

 حيحص ىلع يِوّوّنْلا حرش :(74/4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف امك هديِعْلا قيِقد نبا كلذ ىلع صن

 )١١/۷(. يراقلل حيتافملا ةاقرم ١74(« /117) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع ء(۸١٠ )1١/ ِمِلْسُم

 ضايع يضاقلل ملعملا لاركإ )2١77/57: يِيحَرّسلل طوسبملا (۴۴ ۷ ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 رحبلا «(7//97) يِحَلْيَّزلل قئاقحلا نييبت «25 ٠ /0) ةعامجو ماظن خيشلل ةيدنحلا ىواتفلا«(518/4)

 :(0171/1) نيدباع نبا ةيشاح ء(۲۳۹) ناَئيِغْرَملل يدتبملا ةيادب ء(۳۲۸ /۸) مْيَجت نبال قئارلا

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ )1١18/17( يجاَبلل ىقتتملا ء(۳۸۹) نميلا يبأ نبال ماكحلا ناسل

 1 1 )٥/ ۲١(. يِبْطْرُفْلل مهفملا (516/)

 عفر ىلإ ةعيرذو ؛ةَّمألا رمأ هيلع نكي ملام ثادحإو «ةنسلاو باتكلل در هنم اذهو :يَِطْرُقْلا لاق

 .(71/8) يِْطْرُقْلل مهفملا .صانم هنع سيلف سوفتلل ةايح هللا هعرش يذلا صاصقلا



 Aid) | يناّيكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
< ٹیپ تر ر س رپ ی ت یری و و وو میم سمسم سس

 

 لوألاو ( ح هنع هلقن اذكه "سوب دلاک ديدحلا لقثم يف هنع ةياورلا تفلتخاو

 قلل هللا مهمحر ءاملعلا ريهاجو “دخأو “”يعفاشلاو كلام بهذم

 ("”.ةسايسلا قيرطب وه :اولاق مهن وهو «فيعض ثيدحلا اذه نع ةيفنحلا رذعو :ق

 ْنِم ناكو .داسفلاب ضرألا يف ًايعاس ناك يدوهيلا كلذ نأ :لّوَطُْلا بحاص ىعَّداو

 قيرطلا كلذب راغصلا لتق هتداع

 دخ ىلع ينعي «لوقن هبو ؛خضرپ اهحرج نوكي نأ لمتحي : لوقن وأ :لاق

 ^ بج هنأ مهدنع حصألاو «ةَفيِنَح يبأ نع نيتياورلا

 هداقاف» :يوارلا لاق دقو ايس ال روهمجلل ٌليلدو « هيلع ةجح ثيدحلاو :تلق

 حبص .هانعم يف نّمو ةضيبلا سبال لاتق يف اهب عفتني عالضأ تاذ ديدح نم ةلآ وهو: دوماعلا ىمسيو

 . ٠١١( / ؟) اشنإلا ةعانص يف ىشعألا

 لقب افورعم ناك وأ : لاق هنأ الإ (194/11) منم حيحص ىلع هحرش يف يوا هيلع صن امك

 . رانلا يف ءاقلإلاب وأ قينجنملاب سانلا

 نبال ةيهقفلا نيناوقلا ٤1۷(« /۲) باهولادبعل نيقلتلا )٤۸۸(« بجاحلا نبال تاهمألا عماج

 )١9/9(. شيلعل ليلجلا حنم «(۲۷۹ /۱۲) ِفاَرَقْلل ةريخذلا «(377/1) يِيَلَكْلا يزج

 يواحلا ١14(« /4) يور نيبلاطلا ةضور :(177/7) يِزاَريَّشلل بذهملا «(5/7) يعفاشلل مألا

 ةيافك «(۲۸۷) يِراَصّنَألا يلمرلل نالسر نب دبز حرش نايبلا ةياغ )١/ ١(« يزول ريبكلا

 .(؟4١) يزاَريَشلل هيبنتلا 2590 /7) ينيبرشلل عانقإلا )55١((: ينيسحلا دمحمل رايخألا

 حِْفُم نبال عدبملا 25١9 /4) ةمادق نبال ينغملا )۲٠۲( لضفلا يب هنبا ةياور دما ماَمإلا لئاسم

 يِراَدْرِمْلل فاصنإلا ١١(« /5) ةمادق نبال يناكلا «(7 55 /) ٍتوُبْلل عبرملا ضورلا ۲۳/۸

 ةدمع ٠١١(« /۳) ٍتوُهُبْلل تادارإلا ىهتنم حرش «(507/0) ٍتوُُبْلل عانقلا فاشك «(55/9)

 )١/ ۱۳١۳(. ةمادق نبال هقفلا

 . )198/1١( مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف اک ءيوَوَّتلا كلذ ىلع صن

 .(1714/57) يِخَرَّسلل طوسبملا

 .ىدحإ : (ق) ةخسن يف

 ( ۹۳-۹٤ /5 ) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ



 (ه1743) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ساب ع جم ع

 :ىلاعت لاقو 4 هي شوو ام ٍلّثِي اُبِقاََف رمق لوا :ىلاعت هللا لاقو ایل وسر

 © .ًاقلطم ةلئاملا يف صن اذهو 4 كَ ىد ام لم هودا كِكلَع ید نس ۾

 لت اب لوم ُءرَلا » :رخآلا ثيدحلا يفو «لتقلا ةيفيك يف ةاواسملا ىلع ليلد هيفو

 ٠ .ثيدحلا ٤“ هب

 وهو ءاَهَسْأر صر اى ُهَسْأر َّضَر - [ق /ب /۱۳۰1/ مالسلاو ةالصلا هيلع - هّلأل
 .كلذ هلف فيسلا ىلإ لودعلا لولا راتب نأ الإ ”يعفاشلاو كلام بهذم

 .(173) ةيآلا ءلْخَّتلا ةروس

 .(14) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(0//414) ملعملا لاكإ هباتك يف ضايع يضاقلا كلذ وحن ركذ

 قيد نباو «(؟4 /0) مهفملا يف يِْطْرُقْلاو ٨۸ ٤( /5) ملعملا لامكإ يف امك ءضاّيِع يضاقلا كلذ ركذ

 ١١۹(. ٠ /۷) ىقتنملا يف يِجاَبْلاو .(45 /5) ماكحألا ماكحإ يف ديلا

 نودب لو هللا لوسر ىلإ هبسنو هريسفت يف يرئازجلا خيشلا هركذ دقو« هجيرخت ىلع الو هدنس ىلع فقأ م

 ةاحنلا نأ هنع ثحبلل ملعلا لهأ بتك يف يحفصت ءانثأ هتدجو يذلاو ء (77) ريسافتلا رسيأ .دنس

 هيوبيس باتك بتكلا كلت نمو إب هللا لوسر ىلإ هنوبسني الو «هب نودهشتسي نييوغللاو

 مظعألا طيحملاو مكحملا )23٠١7(. يرشغزلل لصفملا ء(۳۷۹ /۲) ينج نبال صئاصنخملا «508/1)

 :(551/1) يطويسلل عماوملا عمه )۱١١(« ماشه نبال ىدنلا رطق حرش ء(۳۲۳ /5) ةّديسس نبال

 )٤/ ۲٠١(. روظنم نبال برعلا ناسل

 ىلع ليلد هيف وطب يف اه اجري وڍي يف هثديِدَحَف ةديِدَحِب ُهَسْفت لبق نم هلوق يف ضايع يضاقلا لاق
 يف هسفت لئاقل ىلاعت هللا باقعب ءادتقا هريغ وأ ناك اددحم هب لتق مب نوكي لتاقلا نم صاصقلا نأ

 (۳۸۷ )١/ ملعملا لاكإ . ةرخآلا

 .(178-175 /۲) ملسم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش .فيعض اذه اذهب لالدتسالاو : يِوَوَلا لاق

 ء(۲۹ /۸)یيشرخلل ليلخ رصتخ حرش «(۱۱۹/۷) يجابلل ىقتنملا (57/157) یربکلا ةنودملا ()

 .(۸۷ /۹)شیلعل ليلا حنم

 ۱۸١(. /۲) يِزاَريَّشلل بذهملا «(۱۳۹ /۱۲) يِدْرَواَْلل ريبكلا يواحلا (۷)



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا 22مل ير فلام سس ت اس ساس سس حاحا مدس 11١

 290 فئيَسلاب الإ دوق ال :ةًفينَح وبأ لاقو

 نإ :”يِيِفاَشلاو ."” كام لاقف ءِدَحْأِب كلذ لعف ن رانلاب قيرحتلا يف فلا
 .لعق اک هب لعق تام ىتح رانلا يف هحرط

 ةالصلا هبلع- هلوقل «كلذ ريغب لتقيو رانلاب قرحي ال :©0.هريغو نوُشَجاُخا نبا لاقو

 ر الإ راتلاب بدعي ال١ :- ماللار

 ريركت ىري مهمظعمف] دوقلا ين رجحب وأ ءاصعلاب هبرض نم تميل اذإ اوفلتخاو

 [خ/ب /7177]/ ءامهريغو يعفاشلاو "كلام "”لاقف «”[تومي ىتح هيلع كلذ

 يِيَليَّرلل قئاقحلا نييبت ٠١١( /77)يِرحرملل طوسبملا «(14 /۷)یناساگلل عئانصلا عئادب )0(

 ةيدنملا ىواتفلا )۳۹١(« نميلا يبأ نبال ماكحلا ناسل «(547* /5) ينابيشلل طوسبملا 2( */5)

 ردلا.«(۳۷/) ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف ربمألا عمج ء(٤ /5) ةعامجو ماظن خيشلل

 .(114 /۷) يجابلل ىقتتملا ء(۳۳۸ /۸) مْيَجُث نبال قئارلا رحبلا «(01/ /1) يفكصحلل راتخملا

 ماكحإ هباتك يف ديِعلا قيِقَد نبا هركذ ام اذه انه ىلإ يِعِفاَّشلاو كلام بهذم وهو :يناَجِكاَمْلا لوق نم ()
 .(44/4) ماكحألا

 «(507/5) قال ليلكإلاو جاتلا «(2584) ربلادبع نبال يناكلاء(18/7١) يجاَبلل ىقتنملا 9

 .(۲۹ /۸)يشرخلل ليلخ رصتخم حرش «(55+ /۱۲) ِفاَرَقْلل ةريخذلا

 ينيبرشلل جاتحملا ينغم :(183/1) يِذاَريَّشلل بذهملا (189/17)يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا (5)

 )١18/17(. يجاّبلل ىقتنملا (5 5 /5)

 ىقتنملا يف هيلع صوصنم وهف َنوُشَجاَما نبا لوق امأو:(114١ /۷) يجاّبلل ىقتنملا مِساَقْلا بأ نباك ()
 .(15/0)يِطْرَمْلل مهفملاو «(۱۱۹ /۷) يِجاَبلل

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.قرحي (ق) ةخسن يف (5)

 .(4758/5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . يناَمِكاَقْلا

 621١94 /۳) هللا الإ رانلاب بذعي ال )٤۷( باب :(51) باتک يف يِراَخَبْلا هجرخأ ثيدحلا اذه (۷)
 .(5867) ثيدحلا

 يضاقلل ملعملا لامكإ .اهفورحب تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم ذمخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا ()

 .(554/05) ضايع

 ضايع يضاقلا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يناَّكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب )4(

 )٩/ ٤٦۸(. ضايع يضاقلن ملعملا لابكإ .يعفاّسلاو كلام لوق وهو :لوقي

 قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا )٤۹۷(« بجاحلا نبال تاهمألا عماج «(577/17) ىربكلا ةنودملا(١1)
 = لت



 / (ها/؟5ت) ىنابكاَشْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (9[ |تقيف] بيذعت و "”[ليوطت] اصعلا برض يف ناك نإ هنأ: ةياور كِلاَم نع هنأ الإ

 © .ةراجحلاب مجرلا يف كلملادبع لاق كلذكو «فيسلاب

 تيبلا يف سوبحملا ينو «" هوحن ييفاشلا لاقو «لتق اب دوقلا بهذملا لصأو :ع
 كلذكو «لدق ةدملا كلت يف تمي مل نإف «كلذ لثم هلتاقب لعفي تام ىتح ماعط نود ًامايأ

 لتُق تمي مل ناف «هلثم هلتاقب لعفي تان اوهم يف هاقلأ وأ هيلجرو لجر يدي عطق نم
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 ام لكب "”لتاقلا ىلع ص ةلا بوجو ىلع ةجح -ًاضيأ-ثيدحلا اذه يفو :ع

 .(157* /4)ريلادبع نبال راكذتسالا (/5)

 ٠١(. /5) يعفاشلل مألا

 يضاقلل ملعملا لامكإ .اهفورحب تارابعلا هذه ينا املا هنم ذخآ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح اهتفضأ دقو :(854/0)ضاّيِع

 .مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو « واولا نودب بيذعت (خ) ةخسن يف

 يف ءاج امل قفاوملا وهو« مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا هتبثأ امو «لتقتف :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(5148/0) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ . ِيناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 )٤۹۷(. بجاحلا نبال تاهمألا عماج «(17 ٠ /۷) ىقتنملا يف يِجاَبْلا كلذ ركذ

 نإ :يِعِفاَّشلاو كام لاقف ءِدَحَأب كلذ لعف نمل راتلاب قيرحتلا يف َفِلاو :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 «(558/0) ملعملا لابكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ رانلا يف هحرط

 . )۱١۹۳/۸( ربلادبع نبال راكذتسالا ١19( /۷) يجابلل ىقتنملا.

 يرل رصتخ .(17 /5)يعفاشلل مألا يف هيلع صوصنم وهف - هللا همحر - يِعفاَّشلا لوق امأ

 ١57(. /۱۲) يِدْرَواََلل ريبكلا يواحلا (5 12/5١

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو ءيف (ق) ةخسن يف

 برعملا بيترت يف برغملا ء(١٤1 /۲) يِموُيَقلل رينملا .حابصملا ةرفحلا :ليقو . نيلبجلا نيب ام :ةاوهملا

 .(۳۹۱ /۲) يزرطملل

 يِجاّبلل ىقتنملا (518/0) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ )١(

 .(۱۹۳ /8) ريلادبع نبال راكذتسالا 1/1۷

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . لتقلا (خ) ةخسن يف )١١(



 (ه/؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 براضلا وأ ءرشبلا يفو ء لبجلا نم لُجرلا يمارو « قناخلاو ءمّسلا يقاسك «"هلثمب لتقُي

 .ءالعلاو روهمج اذه ىلعو «ءاملا يف هقيرغت وأ ءاصعلاو ةبشخلاب .

 «ةمطللاو ءاصعلاك ةلتقل ًادصاق هب لتقلاب ةداعلا رجت ل اهب لتق اذإ فلتخاو

 ال دمعلا هبشي هريغ دنعو «هلك اذه يف دوقلا كِلاَم دنعف .بيضقلاو «" ةقدنبلاو ءهطوسلاو

 ءأطخ ْوَأ ًادمع وه (نإ اذه يف دمعلا هبشب لوقي ال كلامو «ةظّلِغم ةيدلا هيف (نإو «هيف دوق

 © اذه يف "زاجحلا ءاملع فلتخي لو :بَهْشَأ لاق ””,بْثْيَللا لاق كلام لوقبو

 © .ثْيَللا الإ - هيلع راصمألا ءاهقف نم ينعي - ًاكِلاَم قفاوي ملو :رمع وبأ لاق

 ةيّدلا هيف منإو دمعلا هبش هلك اذه نأ ىلإ راصمألا ءاهقف روهمج بهذو

 00 ىعفاّشلاو و ين يبأو ¢ مع اًروألاَو «يرؤشلا نايم س لوق وهو .ةلطظلغم ماع

 مالكلا ميقتسي ىتخ «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هلثم (ق) ةخسن يف )١(

 يف ةركو «نييزتلل عرزت وأ «جارحألا يف عرزت عاونأو «هرمثل عززي عون هنم ةيلوتبلا ةليصفلا نم سنج (۲)
 )١/ ۷١(. نورخآو ىفطصم ميهاربإل طيسولا مجعملا .ديصلاو لاتقلا يف اهب ىمري ةقدنبلا مجح

 .(1514 /۸) راكذتسالا هباتك يف ربلادبع نبا دّْعَس نب ثْيَّللا لوق ىلع صن (۳)

 وهف ءرخآلاب طلتخي نأ امهنم دحاو لك عنم هنأكف دجنو ةماهت روغ روغلا نيب لاح دتمب لبج :زاجحلا )£(

 .(۲۱۸/۲) توقایل نادلبلا مجعم .امهنيب زجاح

 ضايع يضاقلا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 .(419/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . اذه يف ةازاجملا يف فلتخي نأو :بَهشَأ لاق :لوقي

 ينا كاملا هيلع صن امك بّهْشَأ لوق تدجوو «ةلأسملا هذه تدجو ىجابلا باتك ىلإ يعوجر دعبو
 ١١8(. /۷) ىقتنملا .ضاّيِع يضاقلا باتك يف دوجوم وه اک ال ءامامت

 .(۱۹۸/۸) ريلادبع نبال راكذتسالا (5)

 يِهَّليَّرلل قئاقحلا نييبت «(۲۳۹) ناَنيِغْرَمْلل يدتبملا ةيادب :(7708 /۷) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب (۷)

 ةيادملا ء(۲۹٥ /5) يفكصحلل راتخملا ردلا ء(۳۲۷ /۸) ميت نبال قئارلا رحبلا )5/230١«(.

 ماظن خيشلل ةيدنحلا ىواتفلا 2017٠ /5) نيدباع نبا ةيشاح ء(۸١٠ /6) يناتيغْرَملل ةيادبلا حرش

 ١٠١(. /5) ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رمنألا عمجم .(؟ /7) ةعامجو

  (A)ينييرشلل عانقإلا «(511/17) يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا «(7700 /۷) يعفاشلل مآلا )417/7(:

 ينيسحلا دمحم نب ركب يبأل رايخألا ةيافك )١/ 505(.'

 يس فل ر



 - (ه1؟ت) ينامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يِوُرَو ءانباحصأ نم بهو نبا هلاقو ءكِلاَم نع ركُذ دقو .رْوَن يبأو «قاَحْسِإو دمحأو .

 ° .نيعباتلاو «ةباحصلا نم ةعامج نع

 يلح يهو - ةمجعملا داضلاو «واولا حتفب - حضَو عمج يه « حاَضْوَأ ىلع » :هلوقو
 ^ .ماّمإلا هلاق «ةراجح نم

 ةياورلا يف ًارسفم ءاج دقو« ةضف ىلخ :دارملاو ءةضف َمّطِق يه:هريغ لاقو

 . ملعأ هللاو ^“ ىرخألا

 عدبملا 0 /4) ةمادق نبال يناكلا «(54/9) يِواَدْرِمْلل فاصنإلا «(517/4) ةمادق نبال ينغملا
 0/07 /۲) يلعبلل تاردخملا فشك :(480/0) حِلْفُم نبال عورفلا ء(۹٤۲ /۸) حلم نبال

 داز «(؟5 54) نابلب نبال تارصتخملا رصخأ ء(١۲١ /۲) ةَيمُيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا

 .(115) اجنلا بأل عنقتسملا

 .(519 /) ملعملا لابكإ هباتك يف درو امك ء«ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 (874 /) ملعملا لايكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا لوق وه امنإو يرانا ماّمإلا لوق سيل اذه

 ةضفلا نم يلح يه: حاضوألاو :مامإلا هلاق يذلاو « (۲۸۹ /۲) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم

 . )۲٤۸/۲( ملعملا

 يطويُسلل مِلْسُم ىلع جابيدلا «(188/11) ٍمِلْسَُم حيحص ىلع هحرش يف اك يوَوَثلا كلذ ركذ

„(Y0 /5( 

 ثيدحلا بيرغ ء(۲۸۹ /۲) ضاع يضاقلل راونألا قراشم :(184 /۲) دْيَبَع يبأل ثيدحلا بیرغ

 رثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا 23١7 /5) يرهزألل ةغللا بيذه# ٤۷١( /۲) يِزْوَجْلا نبال

 جات ((715 /) يدابأ زوريفلل طيحملا سوماقلا 2556 /۳) يديهارفلل نيعلا ء١۹ /5)

 .(۲۱۲ /۷) ْيِدْيَبُرلل سورعلا

 .(17197) ثيدحلا (11919/7) مِلْسُم حيحص



 (ه154ت) يِناّهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 : :سفاكلا ثيدحلا ©

 ينب نم ًالّجر ”لْيَذُم”[ ْتَلَتَ] َةَّكَم هلوسر ىلع هللا حتف ام. :لاق 4 ةَرْيَرُه بأ نع

 طّلَسَو ءليفلا ةَّكَم نع سبح هللا نإ :لاقف «ييبنلا ماقف «"ةيلهاجلا يف مه ناك ليتقب ”ْثّيَ

 ًةعاس يل تلجأ انإو ,يدعب دحأل لَك “لو «يلبق دحأل ّلِت ل اهنإو «نينمؤملاو ُهَلوسر اهيلع
 الو ءاهالخ لح الو ء[ق /أ /۱۳۱1/ اهرجش ٌدَضْعُي ال مارح هذه يتعاس اهنإو راځ نم

 ىد نأ امإو «لعقب نأ امإ ِنْيَرَظَنلا ريخب وهف ليتق هل لق ْنَمَو شنل الإ اهتطقاس طقتلت

 هللا لوسر لاقف «يل اوبتكا هللا لوسراي:لاقف - ” واش ونبأ :هل لاقي - نَمَيْلا لهآ نم لجر ماقف

 يف هلعجن انإف "رجْذإْلا الإ هللا لوسر اي :لاقف سابعا ماق مث ءواش يبأل اوُبْتْا :ي

 .(5185) ثيدحلا ۲٠۲۲( /1) يِراَكُبْلا حيحص يف ءاج ال ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (1)

 نم ةّكَم فارطأ يف ياشلا لْيَذُم رايد عقتو «يبونجو يلامش : نيمسق ىلإ مسقنت «زاجح ا لئابق نم (؟)
 ةميدقلا برعلا لئابق مجعم .نَمَيْلا لْيَّذُه ىعديف :يناشلا مسقلا امأو ءبونجلاو قرشلا ةهج

 .(171* /۳ ) ةلاحك رمعل ةثيدحلاو

 .710"6/) يِيِئَسَقْلَمْلل برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن .ةئاتك نم ركب نم نطب

 يللا علدألا نبا لق - ةعازخ ني - هيم نب شارخ نأ :قاّحْسِإ نبا ىور ةدئاف: نمل نبا لاق
 نع مكيديأ اوعفرا ةعازخ رشعم اي » :- مالسلاو ةالصلا هلع- لاقف «رمحأ :هل لاقُي ةيلهاجلا يف لتُق ليتقب

 ةدمع دئاوفب مالعإلا .هدفتساف ثيدحلا يف عقاولا مهبملا نايب اذه يفف ثيدحلا ركذو « لتقلا

 ٩۰ - 4١(. /9) ماكحألا

 )١17(. ثيدحلا ٥۳( /۱) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو .الو (ق) ةخسن يف

 وه امو )١١7(: ثيدحلا (57 )١/ يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .تلح (ق) ةخسن يف
 )1٤۸7(. ثيدحلا ۲٠۲۲( /7) يابا حيحص يف -ًاضيأ- ءاج امل قفاوم تبثم

 .ءاتلاب :لاقي الو ءجردلاو فقولا يف ءاه نوكت ءاهب وه :- هللا هحر- يوَرَتلا لاق

 .(9//119) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش . هتينكي فرعُي امنإو ءاذه هاش يبأ مسا فرعی الو :اولاق

 نبال ةباغلا دسأ ه۳ ةنس يفوت «لضفلا وبأ ءفاّنَم دبع نب مشاه نب بطلا دْبَع نب ساّبَع وه

 )۲۷۸١(. مقر (155/9) ريثألا

 )١/ ١۳(. ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .بشخلا قوف تويبلا ام فقست «ةحئارلا ةبيط ةشيشح



 (ها؟4ت) يناّيكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .« َرعْذإْلا الإ: هللا لوسر لاقف ءانروبُقو انتويب

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 ناضمر رهش يف ةرجهملا نم نامث ةنس يف ىلاعت هللا اهفرش ةَّككَم حتف ناك:لوألا

 ° .فيرشلا

 اهاورف مهضعب اشو ءةحيحصلا ةياورلا هذه تحت ةانثملاو ءافلاب :«ليفلا» :يناثلا

 .باوصلا وه لوألاو ".(لتقْلا»

 “مرحلا يف لاتقلا نع هلهأ سبح :ليفلا سبح ىنعمو

 َّنأ ىأر نمل ليلد « َنِيِمْوُاَو ُهَلوُسَر اهيلع َطّلَسَو » :- مالسلاو ةالصلا هاع- هلوق :ثلاثلا
 نع سبحلا وهو «ليغلل عقو يذلا سبا ةلباقم يف طيلستلا ء ءيجمل 27 ةوُنَع ناك ةَکَم حتف

 0 . ةّكَم يف لاتقلاب قلعتي ام °” مدقت دقو «لاتقلا

 (؟0177 /3) نْيَرَظَنلا رب وهف لی هل ليف نم (۷) باب ءِتاّيَّدلا (۹۱) باتك يف يِراَخُسبْلا هجرخأ )١(

 باب «جحلا (5) باتك يف ملسُمو .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب كلذ ريغو (1487) ثيدحلا

 ثيدحلا (۹۸۹4 /۲) ماودلا ىلع ٍدِشْنِي الإ ءاهتطقتو ءاهرجشو اَماَلََو ءاهديصو هَتّكَم ميرحت (87)

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (11206)

 ىفطصملا ةريس نم ىفتقملا ٠١( 4 /0) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا «(۳۹۷ /7) يِقَويَبْلل ةوبنلا لئالد

 رشبلا ديس ريس ةصالخ «(؟ 41) نقلا نبال لوسرلا صئاصخ يف لوسلا ةياغ (۱۹۹) بيبح نبال

 )09/١(. يربطلل

 )١١١(. ثيدحلا (01 /1) ملعلا ةباتك (۹) باب «ملعلا (۳) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ

 ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا هركذ ام اذه انه ىلإ - ءافلاب - ليفلا :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 .مرحلا يف لاتقلل اوؤاج نيذلا هلهأ سبح :لاق ديِعْلا قيِقد نبا نأ الإ «(40 /4) ماكحألا

 .(17 4 /۳) يرهزألل ةغللا بيذب .ًارهق :يأ

 باب «جحلا باتك يف كلذ رظنيو .(47/5) همالك يناَهِكاَقْلا لقن ال ديلا قيِقد نبا مالك نم اذه

 .لوألا ثيدحلا ةكَم ةمرح

 مالك صن اذه انه ىلإ « نينمؤملاو ُةَلوسر اهيلع َطّلَسَو » :-مالسلاو ةلصلاهياع- هلوق :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 = ےک



 (ها؟4ت) يناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 دقو (ًافرش هللا اهداز ةَّكَم ةمرُخ مع ىلع ليلد ميرحتلا نم ركذ ام :عبارلا

 ريسفت © -ًاضيأ- مدقتو * جحا باتك ين "7 عطقلا :وهو دضعلا ىنعم "مدقت

 وأ اهتطقل طقتلي ال ىنعم“-ًاضيأ- مدقتو -ًاضيأ+ ©” عطقلاو رجلا :وهو هيف ءالتخالا

 .ةطقللا يف اهتطقاس

 هدشن لاقي :يِرَمْوَجْلا لاقف «دْشْنَل الإ » مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق اّمأو

 :يأ مسلو ءاهتّيلط :يأ ًاناَدّْشِنو ٌةَدْشِن اَمُدُصَنَأ ةلاضلا ٌتْدَسَنو هب عّمسو هرّهش

 7'.اهتفّرع

 ىلع اهعمجيل اهفّرعي نأ ديري نيل الإ اهتطقاس طقتلُي ال :هانعم نوكي اذه ىلعف ٠
 .ملعأ هللاو.اهبر

 . « ِنْيرَظَنلا ريب َوُهَ ليف هل ليف ْنَمَو » :- مالسلاوةالصلاهبلع- هلوق :سماخلا

 :نيلوق ىلع ةيّدلا وأ دوقلا «دمعلا لتقلا بجوُم يف ءاهقفلا فلتخا

 ^ .انبهذم نم روهشملا وهو ءًانيع صاصقلا وه بجو مل ا نأ :امهدحأ

N f 

ES 

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک هديِعْلا قيِقد نبا )٤/ ٩ - 4١(.

 )١( ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ )81/5(.

 .لوألا ثيدحلا «ةّكَم ةمرح باب «جحلا باتك يف كلذو (؟)

 بيرغ يف ةياهنلا 29١7 /۲) يزول ا نبال ثيدحلا بيرغ ؛(45/7) ضاَيِع يضاقلل راونألا قراشم (*)

 . 001 /) ريثألا نبال رثألا

 . يناثلا ثيدحلا هةّكَم ةمرح باب ءجحلا باتك يف كلذو (4)

 . يناثلا ثيدحلا ءَةَكَم ةمرح باب ؛جحلا باتك يف كلذو (5)

 )١5/ ۲٤۳(. روظنم نبال برعلا ناسل )5//١1541(. يرهوجلل حاحصلا (5)

 . لوألا ثيدحلا ةطقللا بابو «يناثلا ثيدحلا ةّكَم ةمرح باب ءجحلا باتك رظني (۷)

 )١//401(. حاحصلا هباتك يف درو اک يِرَمْوَجْلا مالك صن اذه (8)

 نَا نبال نآرقلا ماكحأ 0706 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ «(377/1) كلا أطوملا (9)



 (ها؟4تر يِنايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
tTل ب  

 ̂ .ةيّدلا امإو صاصقلا اّمِإ :نيرمألا دحأ بجاولا نأ :يناثلاو

 ° افي يعفاشلل نالوقلاو

 يلولا اّمع ولف ءِبّهّشَأ ةياور يهو «هنيعب ال امهدحأ بجاولا انلق نإف :انباحصأ لاق

 :لاق ولو «دوقلا طقس ةيدلا ترتخا :لاق ولو «صاصقلا هلف ةيّدلا نع افع نإو «ححص امهنع

 ىلع طقف دوّقلا بجاولا:انلق نإو «هيلإ عوجّرلا هل لب ةيّدلا رايتخا طقسي مل دوقلا ترتخا

 لاملا تبث لام نع افع نإف - مدقت اك - [خ//۲۳۷1/ روهشملا وهو ماَقْلا نبا ةياور

 صاصقلا طقس ًاقلطم افع نإو «لاملا تبث ضابقإلا لبق تام ولو «يناجلا هقفاو نإ

 ©9.ةيدلاو

 )٤٩۲(. دّمْنَأ نب دمحمل هرايم حرش :(575 /۳) يبطل مهفملا 4 ۷)

 :(48/5) يَِلْيَّزلل قئاقحلا نييبت )۲٤۷/۷(« يناَساَكْلل عئانصلا عئادب ةَّقيَح وبأ :كلذب لاق نمو

 ۲۸١(. /۸) ةمادق نبال ينغملا 27٠ /1) ماها نبال ريدقلا حتف حرش

 يطرق مهفملا . نيريس نباو بّيَسُما نبا نع يورو هروُث يأو «قاَحْسِإو أ كلذب لاق نممو
 )٤/ ٠١(. ةمادق نبال يفاكلا (5١؟9/9) ِمِلْسُم حيحص ىلع يوونلا حرش «(495/5)

 ءديِعْلا قيقد نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ دمعلا لتقلا بجوم يف ءاهقفلا فلتخا :يناَهِكاَْلا لوق نم

 .(45/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك

 يِوَوَتلا حرش «(۲۳۹ /۹) يِوَوَتلل نيبلاطلا ةضور «(8 /5) يعفاشلل مألا رظنيف يِصِفاَّشلا لوق امأو

 يطايميدلل نيبلاطلا ةناعإ «(515 )١١/ يزال ريبكلا يواحلا «(179/9) مِلْسُم حيحص ىلع

 ٍاَرَعْلل طيسولا ء(۹۲٤) يوارمغلل جاهولا جارسلا ء(۳۳۲ /۱) يِزاَريَّشلل بذهملا 9

 ةيابن ء(۸۸ /6) يلمرلا ةيشاح ء(١١ )٤/ ةريمع ةيشاح :(445 /؟) ينيبرشلل عانقإلا ۳/0

 نيِهُّلا حتف «(78/) يلمرلل نالسر نب دبز حرش نايبلا ةياغ ء(۹/۷١۳) ريغصلا يعفاشلل جاتحملا

 ((548/5) ينيبرشلل جاتحملا ينغم ء(۲/١۲۳) يراصنألل باهولا حتف «(177 /5) يرابيلملل

 ىلع لمجلا ةيشاح )١١7/١(: يراصنألل بالطلا جهنم ٠١ 1 يوَّونلِل نيبلاطلا جاهنم

 .(4//177) يبويلق ةيشاح «(57 )٥/ يراصنألل جهنملا حرش :(76/0) لمجلل جهنملا حرش

 رهاوجلا دقع هباتك يف درو امك «شاسّق نبا مالك صن اذه انه ىلإ انباحصأ لاق :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 ١١١۷(. /۳) ةنيمثلا



 1 ( ها؟4تر يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
amnanan]ام. 72تت>+ا_>تللخ  

 هبتك هاشوبأ دارأ يذلا « هاش يال اوييتكا » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :سداسلا

 بنك نع يهنلا ءاج دق ناك نإو نآرقلا ريغ بتك زاوج هيفق ©” - مالسلو العلا هلع هتبطخُم
 رانا خخ نارا عم تيدا بنك ىلع هادا مهضعب نأ ينط فو هرقل يغ

 هللا لوسر اي ) :دواَد يبأ ننس يف هنظأو «ثيداحألا ضعب يف اح ّرصُم ءاجو "7 نآرقلاب

 اَضّرلا يف لوقأ ام بتكا:لاق؟ٍبّضَعْلاَو [ق /ب ١11/ /اًضّرلا يف لوقت ام كنع بكا

 . و لاق اک وا ٠فع لإ لوقا ال ّْنِإَق ءبَصَعْلاَو

 .(91/ /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قیقد نبا مالك صن اذه (۱)

 .(877/) يِْطْرَفْلل مهفملا (9//175) ملم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش (5)

 اوبتكت ال :لاق لي هللا لوسر نأ » :يِرْدُخلا ديعس يبأ ثيدح نآرقلا ريغ بتك نع يهنلا يف درو امو

 .«هحميلف نآرقلا ريغ ائيش يّنَع بتك ْنََو يع
 (۲۲۹۸ )٤/ ربكألا ةلوانم )١( باب «قئاقرلاو دهزلا (01) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدحلا اذه

 )٤ ٠٠١(. ثيدحلا

 ديعس وبأو ءىسوم وبأو «تباث نب ديزو دوُعْسَم نباو «رمع :كلذ يف ةهاركلا هنع درو نممو
 . نورخآو ساّبَع نباو «يِرْدُخلا

 ءرمعو ءصاَعْلا نب ورمع نب هللادبعو «سنأو «نسحلا هتباو ءيلع :هلعف وأ كلذ ةحابإ هنع درو نممو

 .نورخآو ةَداَتَقو ةَبالِق وبأو «زيزعلادبع نب رمعو يَبُج نب ديعسو هءاطَعو ءرباجو «ساّبَع نباو
 يِطوُيسلل يوارلا بيردت ء(4۲) ةعامج نبال يورلا لهنملا (181) يروزرهشلل ثيدحلا مولع

 )٠١۹/۲(. يِواَخّسلل ثيل حتف (0975 /۲) يناعنصلل راكفألا حيضوت «(55 9)

 يناعنصلل راكفألا حيضوت ء(۷۷٤ /7) يُِطْرُقْلل مهفملا (181) يروزرهشلل ثيدحلا مولع (۴)

 يرئازجلا رهاطل رثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت «(177/1) يِواَخَسلل ثيل حتف «("50/؟)

 «(۳۲۹ /۱) يسانبألا ميهاربإل حايفلا اذشلا «(0744/1) يراقلل ركفلا ةبخن حرش «(45/1)

 .(1717 رک نبال ثيثحلا ثعابلا ء(1۷ /۲) يِطوُيَّسلل يوارلا بيردت

 نب هلا دبع نع «ىبحي انث الاقةََْش يبأ نب رْكَب وُبأو دسم انثدح لاق -هللا همحر - دوا وبأ هجرخأ )5(

 :J : لاق ءورمع نب هللا دبع نع َكَهاَم نب َفُسوُي نع «ثيُِم يبأ نب هللا دبع نب ِديِلَوْلا نع ءسال

 ءى لڪ بُت :اوُناَكَو شرف ينته .ةظفح دير كفا لوسر نم غش ءيک ل بأ تنك

 ٍلوُسَرِل كلذ ُتْرَكَدَف باكا نع ُتْكَْمأَ ءاصّرلاَو بصك يف ملكتي ركب لق لا ُلوُسََو تحمس
 لت



 (ه174ت ) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . «ٌقَح الإ هنم ر ام هديب يفت يِذَناَوَق بتكأ :لاقف «هيف ىلإ عبي امو ا ها

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةقث :رجح نبا لاق." ٠ ١ص لوألا ثيدحلا «صاصقلا باتك يف هتمجرت تقبس :دَهْرَسُم نب دَّدَسُم -

 .(5829/4) مقر (015/8) بيرقتلا .ظفاح

 نبا ءرْكَب ويا ءلصألا يِلعِساَوْلا ناثع نب ميهاربإ ةبيش يأ نب دمحم نب هللادبع: ةبيش يبأ نب ركب وبا -

 .ق س د م خه ٣۳١ ةنس تام «ةرشاعلا نم «فيناصت بحاص «ظفاح ةقث «ينوكلا «ةبيش يآ

 . (3*ه1/5) مقر (۳۲۰) بيرقتلا

 نم ؛ةودق مامإ ظفاح نقتم ةقث : ءيِرْصَبْلا ناطقلا ديعس وبأ ءيِمِيِمَّتلا خور نب ديعس نب ىبحي -

 .(9/821) مقر (041) بيرقتلا .ع «نوعبشو نا هلو «نيتئمو نيعستو نأمث ةنس تام «ةعساتلا رابك

 نم ؛ءىطخي ناك :ناّبِح نبا لاق «قودص« زازخلا كلام وبأ ءيِعَّتَّنلا سنخألا نب هللا دّيبَع -

 .(471/4 ) مقر( 79 ) بيرقتلا.عةعباسلا

 (085) بيرقتلا .ق د ةسداسلا نم« ةقث «يكملا مهالوم« يِرَدْبَعْلا ثيِغُم يبأ نب هللا دبع نب ديِلَوْلا -

 . )۷٤۳۳( مقر

 كلذ لبق ليقو« ةئمو تس ةنس تام ةثلاثلا نم «ةقث «يكم ا «يسرافلا دارم نب كهام نب فسوي -

 .(۷۸۷۸) مقر (511) بيرقتلا . عا

 دمحم وبأ ءيِمْهَّسلا مهس نب دْعَس نب ديعُس نب مشاه نب لاو نب صاَحْلا نب ورمع نب هللادبع-
 يذ يف تام ءاهقفلا ةلدابعلا دحأو ءةباحصلا نِم نيرثكملا نيقباسلا دحأ «نمحرلادبع وبأ :ليقو

 )۳٤۹۹(. مقر(" )1١9 بيرقتلا.عءحج ارلا ىلع ٌفْئاّطلاب حصألا ىلع ة ةرحلا يلايل ةجحلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .0145) ثيدحلا( ۳۱۸ /۳) ملعلا باتك يف (” ) باب  ملعلا باتك لوأ يف دوا وبأ هجرخأ

 :مكحلا

 . ( 845 /5) رافسألا لمح نع ينغملا .حيحص هدانسإ : يقارعلا ظفاحلا لاق

 . قودص وهف سنخألا نب هللا دْيَبَع دوجول نسح هدنس نأ ملعأ هللاو رهظي يذلاو



 << ےامتناباتک ع _ (ها/؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير
 للظروف

 719000000 تم جب ا بيبي يحححح( سس س ش شسش

 ©“. كلذ يف اوفلتخا لوألا ردصلا ناك نإو «كلذ

 هللاو  .جحلا يف هيلع مالكلا مدقت دق ' َرخْذإْلا الإ » :- مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقو

 .ملعأ

 اك ديلا قیقد نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةباتكلا ىلع سانلا نيب ٌرمألا رقتسا دقو :ٍناَهِكاَقْلا لوق نم )١(

 .(9إ/ )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو

 .يناثلا ثيدحلا هةم ةمرح باب ءجحلا باتك (۲)



 (ها/؟4تر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ::سحاسلا ثيدحلا ©

 0, ةي لاقف وزا ص الإ يف سادلا را َراَشَتْسا ا 7 بألا نیرمع نع

 © ةا نب دمحم

 ^ يم اهتينج يقلت نأ :«ةأرملا صالمإ»

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 دق صاخلا ملعلا ذإ هل مولعم ريغ مكح يف هنود ْنَم ماَمِإلا ةراشتسا هيف :لوألا

 ^. عود ْنَم هملعيو «رباكألا ىلع ىفخي

 يف ددعلا رابتعا ىري ْنَم هب ق ي ( كَم ُدَهْشَي مب تأل ١ :5# رمع لوقو :ق

 عطاق كلذو "دحاولا ربخ لوبق تبث دق هّنإف «حيحص بهذمب وه سيلو «'” ةياورلا

 نب ةريغملا وهو .لوألا ثيدحلا « نيفخلا ىلع حسملا باب «ةراهطلا باتك يف هب ٍناَهِكاَقْلا فيرعت قبس )١(
 ١444- /4) ديلا دبع نبال باعيتسالا . ه5 ٠ ةنس تام « هللا دبع وبأ« يفقثلا رماع يبأ نب ةبعش

E1  
 .لاقف (ق) ةخسن يف

 ثيدحلا(885/7) نينجلا ةيد )١( باب « تايدلا )١( باتك يف يف ةجام نبا هجرخأ

 ةأرملا نينج )٤( باب «ِتايَدلا (41) باتك يف يِراَخَّبْلا هجرخأ دقف نيحيحصلا يف هلصأو(7750)

 «نيبراحملاو «ةماسقلا (۸) باتك يف ملْسُمو وحتب كلذ ريغو (10:9) ثيدحلا ( 7

 ٍةَلِقاَع ىلع دمعلا هبشو ءأطخلا لتق يف ِةيَّدلا بوجوو نيا ةي )١( باب ءِتاَّيَدلاَو .صاصقلاو
 .هوحنب(۱۹۸۹) ثيدحلا ( 111 /۳) ينال ا

 .(۳۷۷ /۳) ثيدحلا بیرغ هباتك يف درو اک «مالَس نب مساَقْلادْيَبُع يآ مالك صن اذه

 رجح نبال يرابلا حتف ء(۹۸ /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيقد نبا كلذ ىلع صن

 ٠١١(. /۹) نما نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا (551/15)

 يرخأشم ضعب نع ةمئألا طورش يف يبِزاَحلا هاكح لوق اذهو :- هللا همحر -يقارعلا ظفاحلا لاق
 يف بيرثتلا حرط .دحاولا ربح لوبق ىلع مهعامجإل «ةنسلا لهأ عامجإل فلام لوق اذهو لتحل
 )٠١١-٠١۷(. يمزاحلل ةسمخلا ةمئألا طورش ٠١(. /۳) يقارعلل بيرقتلا حرش

 ملشُمو )٤۲۲١(« ثيدحلا (1577/4) يِراَخُْلا حيحص يف تبث ام :كلذ ىلع ةلدألا نمو
 .(ه55) ثيدحلا ( )1/ ۴۷١



 (ها؟ةت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نأ زاوجل «ًايلك هرابتعا ىلع لدي الف يئزج ثيدح يف ددعلا بلط امأو ءددعلا رابتعا مدعب

 «راهظتسالا ةدايزو « تبثتلا يضتقي ببس مايق وأ .ةروصلا كلتب صاخ عنام ىلع كلذ لاحي

 يأ عم هثيدح كلذكو «مكحلا اذهب 4 رمع ملع مدع“ [لثم] ةنيرق تماق اذإ يسال

 باب ف وهو«هب ملعلا 6 داعيتسا كلذ بجوأ يذلا لعلو“”«ناذثتسالا ف ىسوم

 ٠ .یهتتا تبئتسي -شتسپ نأ دارأ هنأب ه5 حرص دقو «ىوقأ ناذئتسالا

 ۵یم لدب هدعب امو «نيونتلاب با ريهاجلا هيلع يتلا ةحيحصلا ةياورلا :يناثلا
 20.[لكلا نم لكلا لدب]

 ةيد باب يف ؛ تايدلا باتك يف هحيحص يف ير ةياور هحضويو هديؤي امو حج

 7. ةَم ا وأ ٍدْبَع ِةَرْعْلاب لي يبنلا ىََق » :لاق ةبعش نب ةَريِخُلا نع ةأرملا نينج

 هجوأ لوألاو :لاق :ةفاضإلاو «نيونتلا :نيهجولا راونألا علاطم بحاص ركذو

 .ةليلق يهو «هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نِم نوكت ةفاضإلا َّنأ سايقلا هجو :تلق

 © .كّشلل ال عيونتلل انه "”«(ْوَأ » و :يِرَهْؤَجْلا لاق

 .(501) ةلاسّرلا هباتك يف اك ةلدألا هذه ركذ يف - هللا همحر - يِيِفاَّشلا ماّمإلا بهسأ دقو

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا هتبثأ امو « ىلع : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(49/5) قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ٍناّمِكاَمْلا

 اثالث ِناَدْيَيْسِإلاَو ميِلْسَتلا (۳) باب ِناَدْعْسِإلا (85) باتك يف يِراَكُبْلا هجرخأ ثيدحلا اذه

 (1794 /۳) ِناَْقَوْسإلا (۷) باب «ٍباَدآْلا (۳۸) باتک يف مِلْسُمو .(0841) ثيدحلا (؟1: /0)

 1 .(5107) ثيدحلا

 .(44/54) ماكحألا ماكحإ .هباتك يف درو اك ديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 )٥/ ٤۸٩(. ملعملا لايكإ هباتك يف ضاّيِع يضاقلا هركذ ام اذه

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 )٠٠١۹(. ثيدحلا (1911/5) ةأرملا نينج )٤( باب «ِتاَيَدلا (41) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ

 .صقن هيف باتكلاو هيلع فقأ مل راونألا علاطم باتك ىلإ يعوجر دعب

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .واولاو (ق) ةخسن يف

 لر - يزل تدجو دقو - هللا همحر - يرهوجلل ابوسنم مالكلا اذه ىلع فقأ م



 (ها٠؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يذلا دبعلا نوكي ال“ :ربلادبع نبا لاق اذهلو ” هجولا يف ٌضايب 2” ةّرْغلا لضأو

 ىلع ادئاز ىنعم ةّرُملاب دارأ ي يبنلا نأ الولو :لاق «ةرغلا هركذل «ضيبأ الإ هب يضقي
 © اهركذامل ةمألاو دبعلا صخش

 .ناَدوّسلا نم لإ بحأ قيقرلا نم نارمحلا :كِلاَم لاقو :تلق

 نيف نارمُلا ولغي نأ الإ ءنادوُسلا نم ذحأ دلبلا كلذب نارملا تلق نإف :ع
 ^ ناَموُسلا طسوأ

 مهفملا .هريغو كلام همهف كلذكو :لاق مث ءكشلل ال رييختلل وأ عيونتلل هيف «وآ ١ و :لاقف كلذ ركذ

 8١(. /۷) يجاّبلل ىقتنملا .(31/6)

 قراشم .روصلا نسحأ ن ناسنإلا نأل ءانه نوكي دق هنأكف «كلمي ءيش سفنأ برعلا دنعُةّرعلا

 )17١/7(. ضاَيِع يضاقلل راونألا

 )٥/ ٠١(. روظنم نبال برعلا ناسل «(7 0 ٤ /۳) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 :ةسيفن ةدئاف

 يف همهو يدنع رهاظلاو «ربلادبع نبا نع ءورمع يبأ ةلاقم لقن يهكافلا نأ ملعأو :نّمََا نبا لاق

 نب رمع ابأ هنظف ءالعلا نبا وهو «واولاب ورمع نبا نع هايكح يِوَّوَنلا مث يضاقلا نأ هببسو «كلذ

 ىلع يِوَوَّنلا حرش «(44 /9) نقلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .هل ةبسن هب حّرصف ربلادبع

 نآرقلا ماكحأل عماجلا )٥/ ٤۸۹(« ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ «(175/11) مِلْسُم حيحص

 تايفو ء(۱۸۹/1) يدرولا نبا خيرات «(15/5) يباَّطَخلل ننسلا ملاعم 71 )٥/ يضْرُقْلل
 .(595/1) يباَّطَخلل ثيدحلا بیرغ :(417/ /۳) ناگ نبال نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا

 هيلع قفتا ام فالح وهو :لاق ه ٠١٤ ةنس ىفوتملا ءءالعلا نب ورمع يبأ مالك يوَرَتلا لقن نأ دعبو

 )17/7/١١(. ملم حيحص ىلع يِوّوَنلا حرش .ءاضيبلا نيعتت الو ءادوسلا اهيف يزجت هنأ ءاهقفلا

 :يناَمِكاَقْلا لوق ادع ۱۷١( /11) ملم حيحص ىلع هحرش يف درو اک يوللا مالك ىهتتي انه ىلإ

 .هحرش يف يِوَونلا هيلع صني مل اذهف ءيِرَمْؤَْلا لوقو «تلق: هلوق «كلذكو «ةفاضإلاو «نيونتلا
 اك ,همالك نم هنأ ثحبلا دعب دجأ ملف «ضاَيِع يضاقلا مالك نم وه سيل - ملعأ هللاو -مالكلا اذه

 نم قبس امل عبات وه لوقلا اذه لب «خسانلا لبق نم أطخ عقو ( ع) زمرلا نوكي وأ «هل ٍناَهِكاَقْلا هازع

 )١7/ 504 - ٤٠١(« ىربكلا ةنودملا يف مك هيلع تفقو دقف - هللا همحر - كلام ماَمإلا مالك

 .(5 05 /15) فاَرَقْلل ةريخذلا ء(٠۸ /۷) يجاّبلل ىقتتملا



 (ها"4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ۾ وأ ناكأركذ ةرغلا يه نين ةيد نأ لع ءاملعل قفت قفتاو:ح

 ° .ىثنألاوركذلا ىلع قلطت ةّرعلا :ليقو :ع لاق مث

 © .ةّرْغلاب هلك مسجلا نع رّبع هلاکو :يِرَمْؤَجْلا لاق

 ضايبلا طارتشا نم ٌريلادبع نبا هلاق ام دري اذه ٌدهاظو  .ةبقر قتع :هلوقك اذهو

 .ديبعلا ةلج ني طسولا سيلو «(ىزجج لعألا ني طسولاو رايخلا ةرخلب دارأ :ليقو .هلمأت

 [ق /أ /8١؟]/ةيد رش وأ ةر ءاّطغإ نيب ديم هنأ انبهذم ىضتقمو:لاق

 © مالا

 ؛مهرد ةئم تسف قرو لهأ وأ « ًاراَئيِد نوسمخف بهذ لهآ اوناك ْنِإ ”:[ثلاثلا ]

 روهمج ةرغلا ةميق يف اذه ىلعو «"”لبإلا نم ىَطْعُي ال :ليقو .لبإلا نم ضئارف سمخ وأ
 .ءاملعلا

 اهتيد َّنأل . .مهرد ةئم سمح ةّرْغلا ةميق ة :الاقف ةف وبأو « يِرْوَّتلا فلاخو

 ۱۷١(. /۱۱) ملم حيحص ىلع هحرش يف درو امكءيوّوَنلا كلذ ىلع صن

 ٤۸۹(. /0) ملعملا لاكإ هباتك يف امك ضايع يضاقلا كلذ ىلع صن

 .(577 /1) حاحصلا هباتك يف امك ءيِرَمْؤَجْلا كلذ ىلع صن

 8٠١( /۷) يجاّبلل ىقتنملا )١١/ 1١/0( مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف اک ءيوّوْنلا كلذ ىلع صن

 اك «- هللا هجر - ضايع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ رايخلا ةرغلاب دارأ :ليقو :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 .(449 )٥/ ملعملا لايكإ هباتك يف درو

 .بيترتلا ميقتسي ىتح باوصلا هتبثأ امو « سماخلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ۸١(. /۷) ىقتنملا يف يِجاَبْلا كلذ ركذ اك «مساّقْلا نبا هب لاق نمو

 يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت ء(۳۹۲) نميلا يب نبال ماكحلا ناسل ء(١۲ /۲) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 نبال قئارلا رحبلا «(014) ينابيشلل ريغصلا عماجلا ء(١۹ /77) يرسل طوسبملا (2318/6)

 ةيدنملا ىواتفلا «(01*7/ /4) ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رمخألا عمجم «(۳۸۹ /۸) مْيَجُن

 . 0" /5) ةعامجو ماظن خيشلل

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا هباوصلا ( ق) ةخسن نم هتبثأ امو. هيف(خ) ةخسن يف )4(

 = ہل



 (ه174ت) يِناَبكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .مهرد ةئم سمخ مهاردلا نم مهدنع

 مهنم «فلسلا ضعب شو .هولاق اهب ةباحصلا ءاضق «كلذ يف ةعامجلا ةجحو

 «لْغب وأ :مهضعب لاقو .سرف وأ ةديلو وأ ِدْيَع ةّرغ :اولاق دهاجمو « ءاَّطَعو « سوُؤاَط

 © ًاقيدح كلذ يف اوعفرو

 .(489 /0) ضايع يضاقلل ملعم ا لاكإ .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا

 «(1/١١)يدُواَدلل نيرسفملا تاقبط .ه ٠١١ ةنس يفوت «جاجحل ا وبأ «يكملا يِموُرْخُا ريج نب دهاجم

 .(05) مقر

 وأ ِقَمَأ وأ ءْبَع قرب نیلا يف هللا لوسر ىق »:-لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرُه بأ ثيدح ىلإ ةراشإ ر ع

 .«ٍلْغَب وأ ءِسَرَف

 نبا يِنْمَي - كح نع ىسيع انث ءيِزاَّرلا ىسوم نب ميهاربإ انثدح :لاق- هللا هحر- دٌواَد وبأ هجرخأ

 .هركذف ...:-لاقةّرْيَرُه يبأ نع َةَمَلَس يأ نع - ورمع

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 نيم ظفاح ةقث ريغصلا بقلي «يِزاَّرلا ِءاّرَمْلا «قاَحشإ وبأ «يويِمَتلا ديزي نب ىسوم نب ميهاربإ-

 .(81517) مقر )١45( بيرقتلا .عء«نيتئمو نيرشعلا دعب تام ءةرشاعلا

 ني «نومأم ةقث ءاطيارم ماشلا لزن هيفوك«ليئارسإ وخ «يعييّسلا قاَحْسِإ يآ نب سّنوُي نب ىسيع-
 .(01741) مقر (5 7١5بيرقتلا .عءنيعستو ىدحإ ةنس :ليقو ه41١/ ةنس تام «ةنماثلا

 لاق.7 7١ص ١١ج عبارلا ثيدحلا «ةدعلا باب يف هيف ملعلا لهأ مالكو هتمجرت تقبس ورمع نب دمحم-

 .(5184) مقر (594) بيرقتلا .ماهوأ هل قودص :رجح نبأ

 نبا هنع لاق ١144. ص ١ج يناثلا ثيدحلا «ةدعلا باب يف هتمجرت تقبس :نمحر لادبع نب ةَمَلَس وبأ-

 .(8145) مقر (145) بيرقتلا.رثكم ةقث :رجح

 :ةّرْيَرُه وبأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 نم :(551/4) ثيدحلا (۱۹۳ /5) نينجلا ةيد )١( باب ءِتاّيَّدلا (”5) باتك يف دوا وبأ هجرخأ

 نأ معز نم لوق ضحدملا ركذ باب «تايدلا باتك يف ناب نباو «يِزاّرلا ىسوم نب ميهاربإ قيرط
 نم :(5077) ثيدحلا ۳۸١( /۱۳) ةمأ وأ دبع الإ براضلا ىلع بجي ال طقاسلا نينجلا يف ةرغلا

 = هلت



 (ه174ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aa a Ea 

 (55) باتك «یربکلا ننسلا يف يِقهْيَبْلاو ميهاربإ نب قاَحْسِإ نع «يِدّرَألا دمحم نب هللادبع قيرط

 يف لاق نم (0۹) باب هيلع صاصق ال نّمو ءصاصقلا هيلع بجي نّموءلتقلا ميرحت باوبأ عامج

 ثيدحلا ١١١( /۸) ظوفحمب سيلو «ءاشلا نم اذكو اذك وأ «لغب وأ «سرف وأ «ةمأ وأ ءدبع ةرغلا

 نب ميهاربإ نع هدْواَد بأ نع «ةساد نب ركب يبأ نع «يرابذورلا يلع بأ قيرط نم «(15144)

 نب ميهاربإ قيرط نم؛(؟447) ثيدحلا (۲۱۲ /8)طسوألا مجعملا يف ينارَّطلاَو ءيِذاَّرلا ىسوم

 َقاَحْسِإ نع «نوراه نب ىسوم قيرط نمو «يقرلا سنوي نب نمحرلادبع نع :يِداَدْعَبْلا زاّرَبْلا فسوي

 ثيدحلا )/١1١5( هريغو تايدلاو دودحلا (4) باتك يف يِنْطُفَراَدْلا و 20٠١7 /4)هُيوَماَر نب

 «هدمصلادبع نب هللادبع نع «ليكولا هللادبع نب دَمْحَأو يناَّنلا نايلس نب دمحم قيرط نم )1١15(:

 .ةَرْيَرْه يأ نع «ةَمَلَس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع «سْنوُي نب ىسيع نع مهعيمج

 : مكحلا

 .«لغب وأ سرف وأ » ةدايز امأ

 ءورمع نب دمحم نع ةعاجلا ةياور يف سيلؤ ءسْنوُي نب ىسيع هب درفت ءظوفحمب سيل :يِقتمْيَبْلا لاق

 يقبل ىرغصلا نئسلا.ةّرْيَرُم يبأ ريغ ةياور يف الو ةَمَلَس يبأ نع ءيِرْمّزلا ةياور يفالو
78/0 1). 

 لغب وأ «سرف وأ «ةمأ وأ دبع ةرغب حيحصلا ريغ يف تاياورلا ضعب يف ءاج ام امأو :يِوَوَنلا لاقو

 .(177/11) ِمِلْسُم حيحص ىلع يِوَّوَنلا حرش .فلسلا ضعب اهب ذخأ دقو ءةلطاب ةياورف

 .(11 /۷) حيتافملا ةاقرم .فيعض ثيدحلاف «ةذاش ةدايزلا هذه :يراقلا يلع لاقو

 نع ءورمع نب دمحم نع ءسّنوُي نب ىسيع هاورف «هنع فلتخاو «ورمع نب دمحم هاور :يِنطُقَراَدلا لاق

 نب دمحم نع كلذ لقي ملو « لعب وأ ءِسرَف وأ ةَمأ وأ بع ةّرُع»:هيف لاقو تّرْيَرُه يآ نع ءةَمَلَس يأ

 ؛حيحصلا وهو ءالسرم ةّمَّلَس يأ نع ءورمع نب دمحم نع «رفعج نب ليعاسإ لاقو «هاوس ورمع

 ۲۹٤(. /9) ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا .ةّرْيَرُم يبأ نع «ةَمَلَس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع

 نئسلا ملاعم .هيوري ايف انايحأ طلغي وهو «هيف مهو دق سنوي نب ىسيع نإ لاقُي :يباَطَلا لاقو
 .(۳۳ /5) يبَّطَحلل

 حيحصلا ثيدحلاو «لقنلا لهأ هلاق «هيف مهوو ءسُنوُي نب ىسيع هاور تبثي ال اذه:ةمادق نبا لاق

 .07157/4) ينغملا .ةمأ وأ دبع هيف نإ ؛هيلع قفتملا

 )۹٩٥(. ثيدحلا (570) دّواَد بأ ننس فيعض .ذاش :ينابلألا لاقو



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ̂ .ئزجي ةع مسا هيلع عقو امهم :هباحصأو ©” دوا لاقو

 ال هنأ :ليقف هربكلا فرط يف امأو"”«نينس عبس ةّرْعلا نس لقأ :يِِفاَّشلا لاقو

 دحل ا مهضعب لعجو :ةنس نيرشع دعب ةيراجلا الو « ةنس ةرشع سمه دعب مالغلا ذخؤي

 نس نع اجرخيو ءافعضي ملام 7 نيتنسلا ازواج نإو“” ناذخؤي ابن رهظألاو ءةنس نيرشع

 امب ىتأ دقف هامسمو [خ/ب /۲۳۷/ هيلع ثيدحلا لد اهب ىتأ نم َّنأل مره اب لالقتسالا

 ° .هفالخ ىلع ليلد لدي نأ الإ هلوبق مزلف بجو

 تافرصت نم هلك اذهو ءًاعطق ّنسلل ضّرعت ثيدحلا ظفل يف سيلو :تللق

 .كك ءاهقفلا

 طظفل ف سيل ذإ “ادع وأ ارح هوبأ ناك ةمأ ةميق رشع ديسلا ريغ نم اهنينج ىفف 00 تناك نإو ءاندنع ةرحلاكف دلو مآ تناك نإف اهريغ امأو «ةرحلا نينج يف هلك اذهو

 ديهمتلا يف ربلادبع نبباو «(55 - ٦١ /) مهفملا يف يِبّطْرُقْلا هفورحب هنع لوقلا اذه لقن نمو (1)
 لين يف يناگوشلاو 01١ /۲) دهتجملا ةيادب يف دشر نباو ء(١۷ /۸) راكذتسالا يفو «(587 /5)

 .(۲۲۹ /۷) راطوألا

 "اذه انه ىلإ مهرد ةئم تسف قرو لهأ وأ ًراتيد نوسمخف بهذ لهأ اوناك ْنِإ :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 لك :لاق ضاَيِع يضاقلا نأ الإ :(584 /4) ملعملا لامكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن

 ريلادبع نبال ديهمتلا :(15/11) ملم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش .ئزجت ةّرُغ مسا هيلع عقو ام

 ١١١(. /۲) دْشُر نبال دهتجملا ةيادب ء(١۷ /۸) ريلادبع نبال راكذتسالا «(487 /7)

 )1١9/5(. يعفاشلل مألا

 .(١؟9 /۱) .مرهب زجعي مل ريبك لوبق حصألاو :نيبلاطلا جاهنم يف ةدراولا ةرابعلاو

 ديلا قيقد نبا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب
 ركذو قيقد نبا مالك رجح نبا لقن دقو ٠١7(: /4) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .نيتسلا :لوقي
 )15١/15(. رجح نبال يرابلا حتف .نيتسلا

 ديلا قيِق نبا هيلع صن ام اذه انه ىلإ نينس عبس ةرغلا نس لقأ :يِيِفاَّشلا لاقو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 )٤/ ٠١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . دلو مآ (خ) ةخسن يف

 .(491/5) باهولادبعل نيقلتلا .يناَهِكاَمْلا

 ۸1 /۷) يِجابلل ىقتنملا ء(۹1٤ /۲) باهولادبعل نيقلتلا «(4 07 /17) ىربكلا ةنودملا
 = ےل



 (ه9؟4تز يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 د e ت م مس سس

 مومعلا يطعي ام ةراشتسالا ظفل يف ناك نإو هّلإف ءةمألا نينج هتحت لخدي مومع ثيدحلا

 اذه ىلعف «ةصوصخ ةعقاو يف اوك يضتقي يوارلا ظفل نكل «ةأَرَلا ٌصاَلْمِإ » :هلوق وهو
 .رخآ لحم نم ةمألا نينج مكح ذخؤي نأ يغبني

 يف مسياَقْلا نبا لاق ءكِلاَم لوق لوألاو ءاهتميق نم اهصقن ام هيف :بُهو نبا لاقو

 © .فوخلاو ءاجرلا ىلع هتميق :ةّييْعْلا

0) 

2 2 

 ةيد رشع ًاخراص  ”لهتسي مل اذإ ديري :ةيَمذلا نينج يف ةنودملا يف لاقو «همآ

 ^ .ءاوس كلذ يف ىثتألاو ركذلاو ءءاوس امهو «هيبأ ةيد رشُع

 عطقي اب عرشلا هطبضف «عازنلا هيف رثكيف ىف دق هنأل كلذك ناك امنإو :ءاملعلا لاق

 نبال راكذتسالا «(280) يرهزألل ِياَوَرَْمْلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا «(5 ٠5 /15) ِفاَرَقْلل ةريخذلا

 ۲١۷(. /5) َقاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ء(۷۷ /۸) ربلادبع

 نبا مالك صن اذه انه ىلإ ةمألا نينج هتحت لخدي مومع ثيدحلا ظفل.يف سيل ذإ :يناَهِكاَمْلا لوق نم

 يضتقي ام ةراشتسالا ظفل يف :لاق هنأ الإ ٠١١(. /6) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا قيقد

 .مومعلا

 ةريخذلا «(87 /۷) ىقتنملا يف يِجاَبْلا مهنع كلذ لقت دقف ماقا نباو كلامو ءبُّهو نبا لوق امأ

 ۳۲ /۸) يشرخلل ليلخ رصتخ حرش ء(۲۹۸/) ريدردلل ريبكلا حرشلا «(5017/15) ِفاَرَقْل

 1 .(۹۸/۹) شيلعل لیلجلا حنم

 نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )۳١١(« يفسنلل ةبلطلا ةبلط .ةدالولا دنع هتوص عفري مل يأ :لهتسي ملو

 )1١9/5(. يرشخزلل قئافلا ۲۷١(« /0) ريثألا

 .(501/15) ىربكلا ةنودملا

 مالك صن اذه انه ىلإ عازنلا هيف رثكيف ىفخي دق هنأل كلذك ناك !نإو :ءاملعلا لاق ييناَهِكاَمْلا لوق نم

 )10/7/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اک ءيِوَوَتلا



 (ها؟4ت) ىناهكافلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 “© ةلقاعلا اهلمحت الو «يناجلا لام يف يهو ةماسُ ريغب كلذو :كِلاَم لاق

 لاق كِاَم لوقبو «ةلقاعلا ىلع يه: نويفوكلاو«" قبح وبأو ”يِيِفاَّشلا لاقو
 © .نويرضتبلا

 دبعلاو نينجلا يف ةرافكلا“ كِلاَم نسحتساف ؟ال مأ ةرافك يناجلا ىلع له فلتخاو

 .ةرافكلا (هنينج يفو <” ةرافكلا [هيفف التق اذإ يمذلاو

 يف ةرافك ال: كلام نع بهآ ىورو «بجوأ نمؤملا دبعلا يف يهو :بٌهْشَأ لاقو
 . . ةّقيِنَح وبأ لاق ِكِلاَم لوقبو .نورخآو يِيِفاَّشلا اهبجوأو :بّهّشَأ لاق

 . نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمف «”ىلاعت هللا لاق امك '"”.ةبقر قتع :ةرافكلاو

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(٤۸٤ /7) ربلادبع نبال ديهمتلا 07 /4) ربلادبع نبال راكذتسالا (1)
 (5:05) بجاحلا نيال تاهمألا عماج ء(۲۲۸) يِْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا 2540 /0)
 .(۹۷ /۹) شيلعل ليلجلا حنم ء(۸۲ /۷) يجاّبلل ىقتنملا ٤ ٤١(« /۱۲) ِيفاَوَْلل ةريخذلا

 نبال راكذتسالا.ىِبَّْشلاو ءيِرْصَبْلا نسحلاو «يح نب نسحلا :اضيأ يناجلا لام يف اهنأب لاق نمو
 1 1 ۷٤( ١ //) ريلادبع

 نع نوقزتري نيذلا :يأ هناويد لهأ وأ ءلجرلا ةريشع مهو «ةيدلا مرغت يتلا ةعابجلا يه :ةلقاعلاو
 .007/6 /؟) يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا . ةدح ىلع ناويد

 يِدْرَواَيَلل ريبكلا يواحلا )1١/ ۱۷١(« ملم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش )1١/5(« يعفاشلل مألا (5)
 ل ٍلاَرَعْلل طيسولا 086/17 )

 ةيادبلا حرش ةيادهلا «(515/8) ٍيِيخَرَّتلل طوسبللا 050 /۷) يناَاَكْلل عئانصلا عئادب قول
 ةيادب ء(۸١) ينابيشلل ريغصلا عماجلا 0 يرل قئاقحلا نييبت )١89/5(« يناَيِغْرَملل
 .(288/5) يفكصحلل راتخملا ردلا (؛۷) يناتيغرَملل يدتبملا

 ملعملا لامكإ هباتك يف امك < ءضاّيِع يضاقلا هيلع صن دقف نويرضَبْلا لوقو نويفوكلا لوق امأ )4(

 .(1737/11) مِلْسُم حيحص ىلع يِووَنلا حرش )/ ٠۰

 .(۷1/۸) ريلادبع نبال راكذتسالا (5)

 . (5 07" /15) ةريخذلا هباتك يف اك فاَرَقْلا كلذ ىلع صن (5)

 .(9/5/4) ريلادبع نبال راكذتسالا (۷)

 نموذح ال اَممْوُم مقي نأ ومل تراك امَوإ» :لاعت لاق .(۹۲) ةبآلا ءءاسنلا ةروس يف كلذو ()



 (ه/54) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 aac ےس  خخخطمسسش ---  + 0سللللللا اكان“ ا1##ططخطظطخجخط

 كلذ بو اندنع روهشملا ىلع ىلاعت هللا ضئارف ىلع ٌةثوروم هلا  :[عيارلا
 وأ]1ءاهئاضعأ نِ وضعك هنأل .ةّصاخ مألل يه :ةَعيبَر لاقو .روهمجلاو "7 يِعِفاَّشلا لاق

 .[ق /ب /۱۳۲1 / اهتاضعأ نم وضع نمث :لاق

 °[ لب هيف هتيدب درفنت الف ءاهئاضعأ نِم وضعك كلذ سيل :ليقو:ماّمإلا لاق

 © بألا اهكراشيف
 نم سّنوُي نبا نأ نظأو « ةيوسلاب  نيفصن اهيف نيوبألا يواست اذه رهاظو :تلق

 :©!:مْرُه نبا نع لقُتو « لوقلا اذه ىلع ينعأ .امهنيب نافصن : :لاقف كلذب حّرص انباحصأ

2 

 موق نم تاكدإت أودي ےک تا 5 ٌةيِدو تکي رت رر تک امم ل

 نعام نره ماي دِجي مل نس موم زت وت ولآ 3 22
 . 4 اًميِكحَح اگ لع هنأ تکو هَ یم ار

 بی سپ یس باوصلا تی مون تلال طولا زت ر ل

 ء(١۸ /۸) ريلادبع نبال راكذتسالا )٠١١(« ريلادبع نبال يفاكلا «(501/17) ىربكلا ةنودملا

 حنم «(۲۲۸) يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ء(١۸ /۷) يجابلل ىقتنملا 2507 /۲) يزال ملعملا

 قاًرَملل ليلكإلاو جاتلا )٤6۷۸/۲( دّمْحَأ نب دمحمل ةرايم حرش )٠١١/۹(« شيلعل ليلجلا

(YoY 

 ١٤(« /۲) ينيبرشلل عانقإلا )۳۹١/1١( يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا ء(۸١٠ )١/ يعفاشلل مألا

 )٤/ ٠٠١(. ينیبرشلل جاتحملا ينغم

 دهتجملا ةيادب 8١(« /۸) ربلادبع نبال راكذتسالا ء(۳۲ /17) دشر نب ديِلَوْلا بأل ليصحتلاو نايبلا

 شيلعل ليلجلا حنم ء(١٠ /5) يطرق مهفملا ۸٠( /۷) يجابلل ىقتتملا 03017 /۲) دش نبال

1/4 00). 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 اهكراشي:لاق هنأ الإ ۲٥۲( /۲) ملعملا هباتك يف درو امك «- هللا همحر - يرانا ماّمإلا مالك صن اذه

 .بألا

 . مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نيعمجأ (ق) ةخسن يف

 ىلعي يأ نب دمحم ةلبانحلا تاقبط .ه ٤١١ ةنس يفوت «نيسحلا وبأ «يِربْكُعْلا زمره نب دمحم

 .(514) مقر (141/5)



 : .  (هلا*تر يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 TT بمص صصص ص وسمو يب بس رص ا ساس سسوس سنس اع سلا

 كلام اذهب لاقو «هل اهعيمجف امهدحأ الإ نكي مل نإف ؛ناثلثلاو ثلثلا « ةّصاخ نيوبألل اأ
 قدا „6
 .ةرم

 نإف «ريبكلا ةيد هيف بجاولاف تام مث ًايح جرح نإفءأتيم نينجلا جرخ اذإ هلك اذهو
 .نوسمخف ىثنأ ناك نإو «ريعب ةئمف ًاركذ ناك

 © طخ او دمعلا هيف ءاوسو «هيلع عمجم اذهو :ح

 ال هنأ روهمجل ا هيلعو اندنعروهشملاو «هّمأ توم دعب نينجلا جرخ اذإ فلتخاو:تلق

 .ملعأ هللاو .هقفلا بتك اهعضوم ةريثك عورف ةلأسملا ينو” هيف ةّرُغ

 ربلادبع نبال ديهمتلا ۸١(« /۷) ىقتنملا يف يالا هيلع صن دقف كِلاَم لوقو ءزمره نبا لوق امأ (1)
 يقوسدلا ةيشاح ء(۹/١١٠) شيلعل ليلجلا حنم :(407/15) ِفاَوَقْلل ةريخذلا 4۷/0

 .(197 /5) يواصلل كلاسلا ةغلب «(570/4)

 امك« يِوَّوَّنلا مالك صن اذه انه ىلإ ًاتيم نينجلا جرخ اذإ هلك اذهو: - هللا همحر - ٍناَهِكاَقْلا لوق نم (۲)

 )179/5/1١١(. مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو

 )۸١/۷(. يجاّبلل ىقتنملا (9)



 (د٤۷۴ت ) يناّمكاَفْلا يلع زمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 arka قش سس سس سس هسا

 بس بج

 :غباسلا ثيدحلا ©

 رجب ىَرَحُأْلا امهدحأ ْتَمَرَق ِلْيَدُه نم ِناَنَأَرْما ٺل » :لاق هيض ةَرْيَرْه بأ نع

 اهني هدأ: 36 هللا لوسر“” ی و هللا لوسر لإ اوم صم اق ءان يف امو” اهنا
 e f | سوه سس عو دق يد
 نب لَ َماَقق ْمُهَعَم ْنَمَو ءاَھَدَلو اهو ءاَهتلِقاَع ىلع ةأر ةّيدب ىَقَقَو هديل وأ ٌدْبَع ةَّرْغ

 اَلَو یت الو برش الر لگا ال نم رم 7 ْمَرْغَأ فيك هللا َلوُس راي :لاقف © لَها ةع لا

 لجأ ني“ ̀ ِناَُّكْلا ناَرخِإ نم وه الإ :48 هللا لوسر لاقف ؟ّلطُي كلذ لعق «ّلَهَتْسا

 0 یذلا هس

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 .فّيَطُع ىرخألاو ةّكْيلُم :امهادحإ ليقف «نيتأرملا نيتاه يمسا يف فلتخا لوألا
 A ت 2 ع

 ىرخألاو هفيفع مأ اسادحإ :ليقو. فمع مآ :لاقي

 ثیدحلا ٠۹ ١ /۳) ملم مالا حيحص يف ءاج ال قفاوم تبثم وه امو« اهلتقف (خ) ةخسن يف )١(

(AY) 

 .(۹۹ )٥/ سراف نبال ةغللا سيباقم .مكح :ىنعمب ىضق

 .(1751) مقر ۷٤( /۲) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .ةلضنوبأ هيما ةغباّتلا نب كِلاَم نب لح

 .(107 /7) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .نمضأ يأ :مَرْغَأ

 يف ةياهنلا .رارسألا ةفرعم يعديو «نامزلا لبقتسم يف تانئاكلا نع ربا ىطاعتي يذلا :نهاكلا

 ١٠١(. /6) ريثألا نبال رثألا بيرغ

 ينيوزقلا بيطخلل ةغالبلا مولع يف حاضيإلا . دحاو فرح ىلع رثنلا نِم نيتلصافلا ؤطاوت :عجسلا

(TI) 

 ريغو (0477) ثيدحلا (۲۱۷۲ )٥/ ٍةَناّهِكْلا (40) باب «بطلا (۷۹) باتك يِراَخُبْلا هجرخأ

 «تايدلاو ءصاصنقلاو ؛نييراحملاو :ةماسقلا (۸) باتك يف ٍمِلْسُمو «هفورح يف فالتخا عم كلذ

 ۱۳١۹( /۳) يناجلا ةلقاع ىلع دمعلا هبشو ءأطنخلا لدق يف ةّيَّدلا بوجوو «نينجلا ةيد )١( باب

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١1581( ثيدحلا

 نيعلاب فيطغ نأ الإ هفورحب لوقلا اذه سفن يادا بيطخلا ركذ دقو .فيطع (ق) ةخسن يف



 (ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نیت رض اتناکو «فیقع مأ ىرخألاو كلم امهادحإ :ليقو فلیم مأ
 فه

 كلذ ذخؤ قب اتاو ؛هلاصفنا ىلع لدي ام هيف سیل ؛ اب يف مو ام :هلوق :يناثلا

 ّتَبَت دق ة اًماَلُع ْتَّطَقْسَأَف  :ىرخأ يفو“ ” 4 اًهَنيِنَج ْتَّقْلاَو ْتَتََق » :" 2ىرخألا ةياورلا نم

 .اضعب هضعب رسفُي ثيدحلا نأ مدقت دقو «  ةر ْتَناَمَو ءم رع 0 92 ع+ e 0 1 0 ر ل ج

 - ىرجأ ؛ ْمُهَعَم ْنَمَو اَهَدَلَو اهَنَرَوَو اَهِتلِقاَع ىلع ةأر ةيِدب ىَكَقَو ١ :هلوق :ثلاثلا

 .دمعلا ريغ ءارجإ لتقلا اذه - مالسلاو ةالصلا هيلع

)0 

 قفز

9( 

)€( 

)0( 

(0 

 ةمهبملا ءاسألا باتك .فيطع مأ :لاقيو .فيطع ىرخألا مساو ءةكيلم نيتأرملا ىدحإ مساو :لاقف

 . (015/1) يزؤحا نبال رثألا لهآ مرهف قلت .(016/8) يوان بيطخلل

 باعيتسالا .فيطغ مآ ىرخألاو ءةكيلم ام امهادحإ مسا نأ :ة#خ سابع نبا نع ربلادبع نبا لقن دقو

 .(191 5 )٤/ ريلادبع نبال

 .(017 )١/ يزول ا نبال رثألا لهأ موهف حيقلت

 .(1177/1) يِدْفَّصلل تايفولاب يفاولا

 .(۲۹۲ /۷) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 ١ 1١(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف امك ديِعْلا قيِقد نبا كلذ ركذ

 حيلملا يأ لوق نم ىربكلا يقبل ننس يف هتدجوف ظفللا اذه امأو «تقبس مِلْسُمو يِراَكُبْلا ةياور
 .(15170) مقر (۱۰۸/۸) هيبأ نع يللا

 مقر (۱۹۲ /6) دّواَد بأ ننس يف هتدجو دقف ظفللا اذه امأ «تقبس مِلْسُمو يِراَخُبْلا ةياور

 يف يقّهْيَبْلاو )۵١/۸(. یبتجملاوء(۷۰۳۲) مقر 54٠( /5) ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّنلاَو عمال

 )۱١۷١۷( مقر (۲۸۹ /۱۱) ريبكلا مجعملا يف ٍنارَبُطلاَو .(15197) مقر ١١5( /۸) ىربكلا ننسلا

 .ةق# ساّبَع نبا لوق نم

 .لوألا ثيدحلا «تيقاوملا باب ءةالصلا باتك يف كلذو



 (ها/؟4ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 o ——-—-—=— e تتت ااا الا

 ° . نيتلمهملا ميملاو ءاحلا حتفب « لمح » :عبارلا

 .ةمومضملا تحت ةانثملا ءايلابو  هدحوملا ءابلاب يور « لمي كلذ لثمف » :هلوقو

 © . نيهجولاب أطوملا يف كلام نع يِوُرَو :ع
 (9 ردم :يأ همد لَ :مهلوق نم يناثلا ىلعو ءِنآلطُبلا ني لوألا ىلع وهف :تلق

 هيلع - هد امنإ :ماّمإلا لاق « ٍناَُّكْلا ٍناَوَخِإ نم وه نإ 7: - مالسلو ةالصلا بلع - هلوقو
 نأ كش الو هَل ِدِْبَْسُلاك وهف ىلاعت هللا مكح ةلباقم يف عجسلا اذه َّنأل - مالسلاو ةالصلا

 يف لي يبنلا عجم دقف الإو «مكحلا ذر هب دصقلا ناك اذإ موُمذَم ةوبنلا هب تضروُع ام لك

 © عضاوم

 ءِناََيُكْلا قيرط ىلع عاجسإلا ”[ق /أ /١11/ فلكت هيلع ركنأ لب :ليقو : ع

 اذه نم ييبنلا مالكو ءاهعطاقمو«برعلا ءاحصف عجس سيلو «بارعألا ”ةيشاوحو

 «ديعْلا قيقد نبا هركذ ام اذه ءانه ىلإ لتقلا اذه - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىرجأ :َيناَهِكاَمْلا لوق نم )١(

 )٤/ ٠١۳(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف امك

 . (0477) ثيدحلا (۲۱۷۲ )٥/ ِةَئاَهِكْلا (45) باب ءبطلا (۷۹) باتك يف يِراَُبْلا كلذ جرخأ (؟)

 ملعملا لامكإ هباتك يف اك «ضايع يضاقلا هركذ ام اذه انه ىلإ هدحوملا ءابلاب يوُر :يناَمِكاَقْلا لوق نم (۳)

 يأ نبال ءايلا ةياور ىزعو «ةدحوملاب هوطبض ِمِلْسُم حيحص يف ةاورلا روهمج نأ ركذو (447/5)

 )٠٠١١١۲(. ثيدحل ا ( 8885 /۲) نينجلا لقع (۷) باب يف كلام اهركذ دقف هدحوملا ءابلاب امأ

 .ًاطوملا خسن نم ةخسن يف اهلعلف اهيلع فقأ ملف ءايلاب امأو

 نبال ثيدحلا بيرغ ((757 /۲) ملعم ا هباتك يف اک «- هللا هحر - يرانا ماعلا كلذ ىلع صن دقو (5)

 .(۳۸ /۲) يِزْوَجلا

 حيحص ىلع يونا حرش 2707 /؟) ملعملا هباتك يف درو امك :- هللا همحر - يالا مالك صن اذه (5)

 .(۱۷۸ /۱۱) ملسَم

 .(۲۳۸) حوللا مقر (أ) هجولا شخبادخ ةخسن كلذكو (5)

 «ييخولا :ٌييِووُلاَو « ةّيِشوُخ هيفو « مهفّلأي الو « سانلا طلاخي ال : ٌيِقوُح لجرو: روظنم نبا لاق )¥

 = لت



 ےک ساسقلاباتك  ح 4Y) 7يناهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهقألا ضاير

 .عونلا 222 .

 | نم وأي همالك نم وه له « َعَجَس يذلا ِهِعْجَس لجأ نم » :هلوق رظناو :تلق

 ظ .ملعأ هللاو .نيهجولا لمتحي يدنع هنإف ؟يواّرلا مالك

000 

AITس  

 ناسل .ةّدوم يِذ وأ ةبارق نم ينرصني نم يأ هشاوح نالف ينب يف يلو ؛هديدح : داؤفلا شوخ لجرو
 ا . 040 /5) برعلا
 حيحص ىلع ييِوّوَّنلا حرش :(447 /0) ملعملا لاكإ هباتك يف امك «ضاّيِع يضاقلا هيلع صن ام اذه

 .(۱۷۸/۱۱) مِلْشَم

 يناعنصلل ةدعلا .كلذ نم ريِثَك ةيوبنلا ةيعدألا ينو «ريثك وهو: - هللا همحر - يناعنصلا لاق

49/5 6. 

 مِلْسُمو ء(۲۲۷۷) ثيدحلا (854/؟) يابا حيحص يف تبث ام و يبنلا مالك يف هتلثمأ نمو

 .(097) ثيدحلا / 5١ "١1(

 :يبطرقلا لاق «ٌمَجَس يذلا ِهِعْجَس ٍلْجَأ نم» :سنوي ةياور نم ليعاسإلاو ملسم داز :رجح نبا لاق
 لجر :لاقف ةبعش نب ةريغملا ثيدح يف ملسم هجرخأ |[ميف كلذ دنتسم درو دقو «يوارلا ريسفت نم وه
 يرابلا حتف .«باَرَْألا عْجَس جس لك هللا لوسر لاقف هيفو «هوحن ركذف مرغي ةلتاقلا ةبصع نم

18/1 ). 

 ا . 6 لوسرلا مالك نم سيلو يوارلا مالك نم وهف :نابملف نينسح روتكدلا لاقو



 (ها؟4ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 او ب تتجمل تا نأ | ||| | ||| ]| | |1111 0 ا 0 0 00 ا ا ااا نا آ

êنضاثلا ثيدحلا : 

 ل «) .هءدماع
 عقول هيف نهدف لج ب ضع اجر نا: نيصح نب ناَرمِع نع

 ةَ ال ٌلْحَقْلا ضعي مَعَ اك ُهاَحَأ مكدحأ صع :لاقف هي هللا لوسر لإ اوَمَصَتُخ ددا هان

 ^ كت

2 e 8 # حرشلا: 

 روهشملاف.هنانسأ ضنعب“ ”رثتتاف ضاعلا مف نم هدي عزن اذإ ضوضعملا يف فلتخا

 لاق نيمضتلابو “هيلع نامض ال:انباحصأ ضعب لاقو ماض هنأ اندنع

 .ماّمإلا هنع لقت ايف "هل يِعِفاَشلا

 نب نْيَّصُخ نب نارمع وهو.لوألا ثيدحلا «مميتلا باب «ةراهطلا باتك يف هب ٍناَمِكاَمْلا فيرعت قبس )١(

 ١7١8(. /۳) لا دبع نبال باعيتسالا . ه0 7 ةنس تام « ديجنوبأ « يعازخلا ديبع

 (15717/3) ايات تعقوف الجر صع اذإ (7) باب ءِتاّيَدلا (41) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 َقَماَسَقْلا (۸) باتك يف مِلْسُمو لَك يبنلا ىلإ اوصتخاف :لاق هنأ الإ هظفلب )1٤۹۷( ثيدحلا

 ٍلوُصُلا هعفد اذإ هوضع وأ ؛ناسنإلا سفن ىلع لِئاَّصلا )٤( باب «ِتاَيَدلاَو ءصاَصِقْلاَو َنيِيِراَكُاَو

 .هوحنب (171/6) ثيدحلا (۱۳۰۱ /۳) هيلع نامض ال هوضع وأ ؛هسفن فلتأف هيلع

 )551/١(. يرهوجلل حاحصلا .حرط :يأ

 قاًرَملل ليلكإلاو جالا ء(١۴ /0) يِطْرَقْلل مهفملا (010) بجاحلا نبال تاهمألا عماج

 ليلخ رصتخ حرش «(7707/4) ريدردلل ريبكلا حرشلا :(577/17) ِفاَرَقَلل ةريخذلا«(3777/5)

 .(711 /5) باطحلل ليلحلا بهاوم )١١١/8(: يشرخلل

 .(177/1) فاَوَقْلل ةريخذلا

 يف اهفرعن ال ةبيرغ يهو« يِعْفاَّشلا نع كلام ةلاقم لثم ياما لقنو :- هللا همحر - نقلا نبا لاق

 يوقال مهفملا 21١١ /9) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . يطرق هلبق نمو .هبهذم

(TF /o) 

 وه اذه نأو «هيلع نايض ال هنأ نيبو ركذلا ةقباسلا ضعلا ةلأسم ىلع - هللا همحر - يِوَوّنلا صن دقو

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّنلا حرش .ه نيرشكألا وأ «نيريِثكو ؛ةَقيِنَح يبأو «ءيعفاًشلا بهذم
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 ( ه٠ ؟4ت) يناّبكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هنكمي هنأل ءانباحصأ نم هََكض نم هتَّكض الإ :انخويش نم نيققحملا صعب لاقو

 «نيضف ةدايزلا يف ًايدعتم راص كلذ ىلع داز اذإف «ضاعلا نانسأ علقنت ال ىتح قفرلاب عزنلا

 .نانسألا طوقس ىلإ ىذأ يذلا عزتلا كلذب الإ عزنلا هنكمي مل نم ىلع" [ثيدحلا] اولمحو

 .عزنلا بقع "'”[تطقَّسَف] ةكرحتم تناك هنانسأ لعل :مهضعب لاقو

 مأ نمضي له «هلتقف هسفن نع ٌةَعفدف لجر ىلع َلاَص اذإ لّمَجْلا يف اوفلتخا كلذكو

 ىفنل ةجحلاو :”ةَقيزَحوبأ لاق هتابثإبو © ”ىعِفاَشلاو"”نحبن انلق نيمضتلا ىفنبو ؟ال
٣ o١ غ  

 لعتمب سيل نمو ءايدعتم نكي مل هب رمأ ام لعف نمو «هسفن نع عفدلاب رومأم هنأ نيمضتلا

 تبثأ نمو «هسفن نع هايإ هتعفادم يف ًادبع لتق ول ام ىلع ًاسايقو ءاذه لثم يف نمضي الف

 فوخ هنم لكأف هريغ ماعطل ٌرطضا نم هبشأف «هريغ لام فالتإب هسفن ايخأ هنأ ىأر نامضلا

 ةيانج الو .هسفن لبق نِي كلذ أدتبا هريغ ماعطل لكآلا نأ 2” نيلاؤسلا نيب قرفلاو

 لب هنم ةيادبلا نكت مل لمحل ا ينو ء.نمض اذهلف] ءهيلع ماعطلا نم الو «ماعطلا بر نم

 ماعطلا نف - ًاضيأو - لئاصلا ةلأسم يف ينعي ءنمضي مل اذهلف "[هيلع ةيانجلا ببسب

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 مهفملا ((؟ 57 /؟) دْنُر نبال دهتجملا ةيادب «(057/7) يجاّبلل ىقتنملا ء(۸٤۷ /۲) كلامل أطوملا

 ۲١١(. /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا «(۳۳ /5) يِْطْرُقْلل

 ٣۳(. /ه) يطرق مهفملا ء(١١٤ )١١/ يِدْرَواَْل ريبكلا يواحلا «(19// /5) يعفاشلل مألا

 قئاقحلا نييبت «(10/ )١/ ناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادهلا ء(۱۹۷ /۲) ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 .(۸۹ /۳) ماا نب لامكلل ريدقلا حتف حرش ٦۷(« /۲) يِعَليَّرلل

 ۲٤۹(. /۲) يرِزاَلل ملعملا .اندنع: - هللا همر - يرانا ماَمإلا لاق

 )۲٤۹/۲(. يزال ملعملا نم ةدايزلا



 (ه0؟ت  ينامكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
EEN TO TT au u | 

 «ًارايتخا لكأ نمك راصف ققحتت مل هيف "”ةرورضلا َنأكف هسفن ءايحإ يف هبانم هريغ بوني
 ناذهف ةرورضلا تققحتف «هيجني الو هريغ ةعفادم هعفني الو ءلَمَلا يف هل ةحودنم الو '

 .امهنيب ناقرف

 باصأف هتيب يف هيلإر ظني ًادحأ ناسنإ ىمر "ول ] وهو «ثلاث لاؤس ىنعملا اذه نمو

 ىلع لقآلاو نامضلا تابثإ ىلع مهنم رثكألاف كلذ يف -ًاضيأ -انباحصأ فلتخاف «هنيع

 (9يِعِفاَّشلا لاق يناثلابو «ةّميِنَح وبأ لاق ”لوألابو«هيفن

 هاصحب 5 ؛َكدَحَك نذإ ريخب كيلع َملُطاًرثا نأ ول »ل هلوقلف نامضلا يفت امأف

 ©.« ٌحاَنج كيلع [ق /ب /۱۳۳1/ نكي م هتيع باقم

 كلذب حبتسُي مل هنذإ ريغب رخآ ناسنإ ةروع ىلإ ناسنإ رظن ول هّلالف نامضلا تابثإ امأو
 ىلع مهدنع ثيدحلا لمحو «كلذ هب حابتسُي ال نأ ىلوأ هتيب يف ناسنإلا ىلإ رظنلاف «هنيع اق

 هنيع تأقفنأف هنيع ءقفل دصاق ريغ كلذ نع هعفديل وأ ءهيلإ رظن هنأ ىلع ههّبنيل هامر هنأ

 ©. ركذ ال ةيدلاو «ثيدحلا يف يفت يذلا اذهو «يفتنم حانجلاف أطخ

 ملعملا يف ءاج الو «مالكلا قايسل قفاوملا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.ةروصلا (خ) ةخسن يف )١(

 ۲٤۹(. /۲) تارابعلا هذه ناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 .(؟14/5) ملعملا باتك يف درو امل ةقفاوم ةدايزلا هذهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 ش قاًوَلل ليلكإلاو جالا 077٠0 يِلكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ٠ ۷) ريلادبع نبال يناكلا (۳)

 .055/4) شیلعل لیلجلا حنم ء(۳۲۲ /7) باّطحلل لیلجلا بهاوم (۳۲۲/۲

 )17١/0(. يراصنألل جهنملا حرش «(77/5) يعفاشلل مألا (4)

 ۲۳١(. /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم .هتيمر :يأ )2(

 هل َةّيِو الف هنيع اوؤقفف موق تيب يف َمّلَّطا نم (۲) باب «ِتايَدلا (41) باتك يف يالا هجرخأ (5)

 ٍرّلَتلا ميرحت باب (4) باب ءِباَدآْلا (۳۸) باتك يف مِلْسُمو «هظفلب (1007) ثيدحلا (۲۳۰ ۲

 .هظفلب (۲۱۵۸) ثيدعللا (1749 /۳) هريغ تیب يف

 اذه انه ىلإ رثناف اعلا مف نِ هدي عزن اذإ ضوضعملا يف فلتختأ: - هللا همحر - يناَهِئاَقْلا لوق نم (۷)

 )۲٤۸/۲(. ملعملا هباتك يف درو امك «يِرِزالا مالا مالك صن



 ( مات )يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 يب ب تحج ی ی ا با ی ت نا ب نانا نان 01/011 اان ا تست

 :ةدلئاف

 ةعبرأو « ٌباَيْنَأ ةعبرأو «تاّيِعاَبَر عبرأو ءايانث عيرأ «نوثالثو نانثا :نانسألا لج

 يذلا وهو «ذجاوٌنلا نم ٌسرض“) ءاَحْرَأْلا دعب قش لك يفو « ْذِجاَوَت ةعبرأو « ٌكِحاوَص

 لوقت يتلا يهو ءَأَحَر ةرشع اتنثاو ءًاسرض نورشع كلذف «لقعلا يأ :ملحلا سرض ىمسُي

 اذه نظأو :©7 ًاسرض نوثالثو نانثا كلذف ءءاَحْرَأ ةثالث قش لك يف «نيحاطملا :ةماّعلا اه

 .ملعأ هللاو 62 مدقت دق

 )١( يديهارفلل نيعلا .ىحر دحاولا سارضألا :ءاَحْرأْلا )۳/ ۲۹۰(.

 رينملا حبصملا )۲۳۸/١( يزول ا نبال لكشملا فشك«(188/17) يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا (؟)

 ملعلا رهاوجو ةسلاجملا «(1417/5) يطويسألا نيدلا سمشل دوقعلا رهاوج 22797 /1) يِموُيَقلل

 ثيدحلا بيرغ 0019 /۷) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب «(519) يرّرتْيِللا ناورم نب دل

 ليعامسإ نب ميهاربإل ظفحتملا ةيافك 2017 /4) يرهزألل ةغللا بيذبم «(515/1)يباطَخلل

 بيترت يف برغملا «(0"47) يعازخلا دومحم نب يلعل ةيعمسلا تالالدلا جيرخت «(57) يسلبارطلا

 ٠٠(. /۱) يزرطملل برعملا

 .عباسلا ثيدحلا «هتحتاف يف مايصلا باتك يف كلذو (۳)



 (ها؟4ت) يِناَمكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير
 ا نس ا ماشئت لسللل سئ OOOO OOOO --بببليلاثا

 :غساتلا ثيدحلا ©

 امو يشل اذه ين ٌبرْنُج انثدح لاق» :لاق يِرْضَبْلا نسحلا يبأ نبك” نسما نع

 هللا لوسر لاق :لاق] و هللا لوسر ىلع بدك ٌسدْنُج َنوُكَي ْنَأ یشن اموءاًئيِدَح هنم انيس

 دلا اقر امف هُهَدَي اهب زجف ایکس دا َعرَجَف خرج هب لُجَر کف ناك ْنَميِف ناك : [‡#

 © لا هيلع ٌتْفَدَحَف ِهِسْفَنب يرد يدبع : كو هللا لاق تام ىتح

 ءمضلاب نوكي نأ لمتحيو «حرج ردصم وهو« حتفلاب نوكي نأ لمتحي :انه« حرج ا»

 .ثيدحلا يف هطبضل ضّرعت نّم رأ ملو .حورجملا ناكملا مسا وهو

 وأ اهعطق :هأانعمو .ةلمهملا ءاجل اي هاتيور : ارجو ريغ ال يالا کب :«عزج»و

 [خ /ب /۲۳۸]/. اهضْعَب

 °.عطقناو عفترا - زمهلاو فاقلاو «ءارلا حتفب -:أةَر»و

 :ناّيلوصأ نالاكشا ثيدحلا يفو :ق

 . باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نيسحلا (ق) ةخسن يف

 نب بدنج وهو .ثلاثلا ثيدحلا «نيديعلا باب ءةالصلا باتك يف كلذو هب ِناَهِكاَقْلا فيرعت قبس

 .(567/1 ) لا دبع نبال باعيتسالا .هللادبع وبأ« يلجبلا نايفس نب هللادبع

 .(01117) ثيدحلا ۱١۷( /۱) مِلْسُمو«(77177) ثيدحلا (17175 /۳) يِراَخُبْلا حيحص نم ةدايزلا

 ٌلِيِئاَرْسِإ ينب نع ركذ ام (21)باب :(650) باب «ءايبنألا (14) باتك يف يِراََخُبْلا هجرخأ

 باتك يف ملسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب «كلذ ريغو (77175) ثيدحلا .(۱۲۷۵ /۳)

 .هوحنب )١17( ثيدحلا )١١7/١( هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظاغ (87) باب «ناييألا )١(

 . 701 /1) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا.ريصلا ضيقن :عزجلا

 .(51 /17) يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع .ملألا ىلع ربصي مل يأ :يِنْيَْلا لاق

 ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيقد نبا مالك صن اذه انه ىلإ اهضْب وأ اهعطق :يناَيِكاَتْلا لوق نم
 )٤/ ٠١١(. ماكحألا



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ء يش لك لجأو «لاجآلاب قلعتت ةلأسم يهو « ِهِسْفَنِب نَرَداَب ١ :ىلاعت هلوق :امهدحأ

 يأب دحأ تومي الو ءالجأ تقو لك سيلو «هنيج ءاَجو هدمأ مت :يأ هلجأ غلب :لاقيءهتقو

 «ريغتي الف هملع امو ءروكذملا ببسلاب تومي هنأ ىلاعت هللا ملع دقو «هلجأب الإ ناك ببس .
 لجألا نأ مهوُي دق هّنإف «ليوأتلا ىلإ اجاتحم « ِهِسْفَدب يدبع ينَرَداَب » :هلوق ىقبي اذه ىلعف

 © هيلع مدقق تقولا كلذ نع ارخأتم ناك

 دصقلاو كلذ يف ببستلا ثيح نم هسفنب ينرداب هيف ليوأتلا نوكي نأ لمتحي :تلق

 يف هببستب هلجأل لجعتسملا ةروص ىلع ناك امل ْنِكَل «لعفي ملول“ ””ارخأتم هلجأ ناك هنأ ال هل

 .ملعأ هللاو .كلذب ردابملا مسا ةروصلا ثيح نم هيلع قدصي نأ حص كلذ

 وهو .دبألا"”ديعوت ىرَي نَم هب قلعتيف ؛ َةنَخلا هيلع ُتْمَّرَحِف » :هلوق :يناثلاو:لاق
 ال هنإ:لاقي امك «نمزب صيصختلاك «ةصوصخ ةلاحب ةنجلا ميرحت ىلع مهريغ دنع لوّؤم
 هرفكب ادل نوكيو «هب رفكيف“” ًالحتسُم كلذ لعف ىلع هنولمحي وأ «نيقباسلا عم اهلخدي

 ش1 ° هسفن هلتقب ال

 رفكي ال ًادحأ نأ قحلاو ةنسلا لهأ بهذم نأ كلذ يف ليوأتلا ىلإ ئجلملاو :تلق

 ٍرارقإلاو ديحوتلا ىلع تامو ًاعْش تاّيهنملا عيمج لعف نم َّنأو ءِبْنذب ةلبقلا لهأ نم
 ىلع هبذعُي الف هنع ىلاعت هللا وفعب اّمِإ .ءاملعلا [ق /أ ]1١5/ /عامجإب ةثجلا يف وهف ةلاسّرلاب

 .ةئجلا كلذ دعب هلخدي مث اهيلع هبذعُي نأ امإو «هيصاعم

 َّنأل «هريغوأ «ناسنإلا سفن تناك ءاوس «سفنلا لتق ميظعت يف ريبك لصأ ثيدحلاو

 )٤/ ٠١٠١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك يهتني انه ىلإ

 . (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .ارخأتم هلجأ ناك هنأل (ق) ةخسن يف

 ٠١١(. /٤).ءابلاب ديعوب :لاق اهفورحب تارابعلا هذه ِناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ يف

 ٥٠١(. /5) رَجَخ نبال يرابلا حتف .ارفاك راصف :يأ

 مالك صن اذه انه ىلإ ىري نم هب قلعتيف « هنا هيلع ُتْمّرَحف » :هلوق :يناثلاو :ناَمِكاَقْلا لوق نم
 )٠١١/٤(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقَد نبا



 (ه1؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يف حيرص اذهف 4 سقت ر لاق : قلعت هلوقب عصي :ّتلق ناف

 ؟ هسفن كلمي هنوك

 ال :ريدقتلاو فوذحم فاضم ريدقت نم دب ال لب اهرهاظ ىلع ةبآلا تسيل :ٌتلق

 َكَلْيَرَو تنا بهذا :اولاق امل هنأ كلذو «يخأو يسفن ةعاط الإ وأ «يسفن رمأ الإ كلمأ

 ينعطي مل :لوقي هّنأك كلذ :لاقف -مالسلاو ةالصلا هيلع - ىسوم بضغ 4 ةكيدَمَف

 ناسنإلا كلم ىلع ةبآلا يف ةلالد ال هنأ تملع كلذك ناك اذإ و” ءيخأو يسفن الإ مهتم
 ورك
 .ةسفن

 دمعت ول ناسنإلا نأ ىلع اوعمجأ :لوقي -هللا مهمحر - انخويش ضعب ٌتعمس دقو

 .كلذب ًايصاع ناكل يِعزش ّينعمل ال اود امف هلمانأ نِ ةلمنأ عطق ىلع

 ايصاع ناكل ّدحأ هب عفتني ال ثيحب وأ «رحبلا يف هلام نم ًاسْأَق ىمر ول كلذكو :لاق

 .هوحنوأ اذه ًاعامجإ كلذب

 «لام وأ ءسفن نم ةيشيعملا عفانملا سانلل اَّنإو ىلاعت هلل الإ ةقيقحلا ىلع كلم الف

 .ملعأ هللاو .ريغال كلذ ريغ وأ

 هباتك يف درو امك ءديعْلا قيقد نبا مالك صن اذه انه ىلإ ريبك لصأ ثيدحلاو :ِنناَهِكاَقْلا لوق نم (۱)

 )1١7/4(. ماكحألا ماكحإ

 )٠٠(. ةيآلا ةّداَلا ةروس

 .(؟ 4) ةيآلا ةَدِئاَخا ةروس

 .(716 )١/ هريسفت يف يدحاولا كلذ ىلع صن

 . مالكلا قايس ىلإ برفألا «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .لام (ق) ةخسن يف



 (ه1؟4ت ) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير

 :لوإلا ثيدحلا ©

0) 

 قفز

(MY 4 

 بيلا اوَوَتجاَف ©" ةَئيَرَع وأ لک نو سا مق 7 :لاق هي كلام نب سا نع
 او اوُحَص الف دوعا امتابلأو اهلاوبأ ني اربي نأ ُْهَرَمَأَو اقلب ب يبنلا مه را
 َعَمَترا الف  مهراتآ يف تعب ءراهَتلا لَو بلا َءاَجف تلا اوقاتشار يبنلا َيِعاَر

 يرحل ا يف اوُكرْثَو مهيأ ْتَروْسَو مُهْلُجْرَأَو ديا ْتَعطقَ م رم مي ءيج ُراَّتلا
 اوُيَراَحَو مِنَ دعب اوُرَمكَو اولو ءاوُقَرس ءال :ةبالق وبأ لاق دقي الق َنوُقْسَتْسَي

 © عاجلا ةَجّرخأ "7.6 ةلوسَرَو 00 ر۴ ۷) یک ورو

 .097/1) يرهوجلل حاحصلا . عنملا :ةغللا يق وهو دح عمج دودحلا

 ٤١(. /9) حِلْفُم نبال عدبملا .هلثم يف عوقولا نم عنمتل ةردقم ةبوقع :اعرش دحلا

 نب سْيَق نب فْوَع اهجوزت «ةيحللا يذ تنب :اه لاقي ريح نم ةأرمال ةمأ تناكف لْكَع ىلإ تبسن ةليبق

 ةيريمحلا تكله مث ايلعو ادْعَسو امشج هل تدلوف ةخباط نب دأ نب ةانم دبع نب فْوَع نب لار

 هللادبع نب فسويل ةاورلا لئابق ىلع هابنإلا .اهيلإ اوبسنو مهيلع تبلغف اهدلو لكع تنضحف

 .(35) يِبْطْرُفْلا

 .(05719) يِدْئَعَقْلَمْلل برألا ةياه . ةيناطحقلا نم نالهك نم شارأ نب رانآ نم نطب :ًةئْيَرَع

 )١/ ۲۸٤(. لاوكشب نبال ةمهبملا ءاسألا ضماوغ هلا لوسر لوم راسي وه :روكذملا يعارلا

 .(18/0) يِبْطْرَقْلل مهفملا .فينعلا ريسلا :وهو «قوّسلا ْنِم وهو «مهعم لبإلا اولمح :يأ

 .يرهفلا راج نب زرك مهيلع لمعتساو ءاسراف نيرشع مهرثآ يف ثعبف: - هللا همحر - دْعَس نبا لاق

 .(87 /؟) دْعَس نبال ىربكلا تاقبطلا

 اهطبارمو منغلاو باودلاو لبإلا لاوبأ (15) باب ءِءوْضَوْلا )٤( باتك يف يابا هجرخأ

 (8) باتك يف مِلْسُمو . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب كلذ ريغو (۲۳۱) ثيدحلا (47/1)

 ثيدحلا (17937/5) َنيِدَئرُخاَو َنيبراَكُما مكح (۲) باب ءِتاّيَّدلاَو ٍصاَصِقْلاَو َنييِراَحْاَو ةَماَسَقلا

 .هوحلپ )١17171(

 ةدمع دئاوفب مالعإلا . ةتسلا بتكلا باحصأ ةعامجلاب فنصملا دارمو: - هللا همحر - نَا نبا لاق
 ےس



 اسس وصلا باتك حج (ها/؟4ت) يناهكأّقلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
E O ooo umd | 

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 ةلمهملا مضب « ةَْيَرُع »و .مال اهدعب فاكلا نوكسو «ةلمهملا مضب «لكع » :لوألا

 ينب نم ٌسان :مهضعب لاقو .نون "[اه]دعب تحت ةانثملا نوكسو الا ءارلا حتفو
 قفز 2 ےک ينبو ؛ «* ةليجب [ين ىنب] نم س انو میل

 ٩ اًمومحْوَتَس ا :ىرحألا ةياورلا يف ًارسفم ءاج « ني اذوتجاق :هلوق :يلاثلا

 .ىوجلا نم ذوخأم وهو .« ْمُهُماَسْجَأ ْتَمِقَسَو ١ :لاق مك ”مههقفاوت ڌ ل :يأ

 ١۳۳(. /۹) َنّفَلْما نبال ماكحألا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 ةصفح نب ةَمِرْكِع نب روصنم نب ميلس ونب وهو «يملس مهيلإ ةبسنلاو «ناليع سْيَق نم ةميظع ةليبق (۲)
 )۲۷١(. يِدْنَسَقْلَقْلل برألا ةياهن .سْيق نب

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (*)

 . (15) يِدْنَمَقْلَقْلل برألا ةيابن .ةيناطحقلا نم نالهك نم شارأ نب رامنأ نم ةليبق (4)

 قيِقد نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ مال اهدعب فاكلا نوكسو ءةلمهملا مضب لْكُع :ِيناَمِكاَقْلا لوق نم (0)

 )1١4/4(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا

 :ظفلب (1907) ثيدحلا (7079/5) ِةَماَسَقْلا (۱) باب ءِتاّيَّلا (41) باتك يف يِراَخُْلا اهجرخأ (5)

 مح (۲) باب ءِتاَيَلاَو ٍصاَصِقْلاَو َنيبِراَحُماَو ةَماَسَقْلا (۸) باتك يف مِلْسُمَو «« اهومخوتساف»

 .« اهر وشاف » :ظفلب (۱۹۷۱) ثيدحلا (1797 /۳) َنيِدَترُخاَو َنييِراَُملا

 سورعلا جات )71١9/١1(: روظنم نبال برعلا ناسل ١ ٠٤(« /5) ريثآلا نبالرثألا بيرغ يف ةياهنلا (۷)

 .(54 /81) يدير

 يضاقلا مالك صن اذه ءانه ىلإ ىرخألا ةياورلا يف ًارسفم ءاج « َةتيِملا اًوَوَمْجاَف ١ :يناَهكاَقْلا لوق نم (۸)

 .(4569 )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك ضایع

 ٍةَماَسَقْلا )١( باب ءِتاّيَدلا (41) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ ؛ ْمُهْماَسْجَأ ْتَمِقَسَو ١ :ةياور امأو

 ةَماَسقْلا باتك (8) باتك يف ملسُمو .« تمقسف » :ظفلب (5607) ثيدحلا )

 ثيدحلا )1١197/5( َنيِدَرُكاَو َنييِراَحُّنا مکح(۲) باب ءِتاَّيّدلاَو ءصاّصِقْلاَو َنييِراَحُناَ

 .اهظفلب ۷



 . (ها/؟4ت) يِنابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا a ي كهك س

 ° .فوجلا يف ءاد وهو

 .تيدحلا « اهب ° يفت ةنيدملا نإ ١ : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق قادصم اذهو

 نم اوناك ذإ مهتفنف ماقملا لهآ نم اوسيل نكلو ءاهومخوتسي مل اهلهأ نم اوناك ولف

 0 لا تاذ ةقانلا يهو : - فاقلا ناكسإو «ماللا رسكب - ةحفل عمج : «ٌحاَقّللا» و

 ام لوب ةراهط ىلع ليلد «اهمابلأو اهلاوبأ نم ء اوُيَرْفَي نَا ْمُهَرَمَأَو » :هّلوق :ثلاثلا

 ° .انبهذم وه اک همحل لكؤي

 ر رورضلل تامرحملاب يوادتلا زاوجب اهتساجنب ىري نم جتحاو

 هباتك يف امك - هللا هحر - يرزاَلا كلذ ىلع صن دقو «(714 /1) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 )194/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يِوَوّلاَو 27 57 /۲) ملعملا

 /1) يراخبلا نحيحصلا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .يِقْلُت (خ) ةخسن يف

 .يفلت: ةياور ىلع فقأ ملو «(۱۳۸۳ )مقر ۹ /۲ )ملسمو ((1861 )مقر ( ۷۰

 .(۲۲۹ /۱) ضایع يضاقلل راونألا قراشم.اهيدر يأ :اهكبحس

 ل يبنلا ركد ام باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا (44) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 باب جحا (2) باتك يف مِلْسُمَو «205891) ثيدحلا (۲۹۷۰ /3) ملعلا لهأ تاما ىلع َّشَحَو

 .(۱۳۸۳) ثيدحلا ۱۰۰٦ /۲) اَهَراَرِش يفتت ةئيدجلا (۸۸)

 )197/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو امك ءيوَوَتلا مالك صن اذه

 )٤۷۸(. يدزألل مِلْسُمو يِراَخّبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت . ٌنربَّللا وه دل

 ؛(٠514 /۲۲) ربلادبع نبال ديهمتلا ء(۵ )١5/ یربکلا ةنودملا «(1/*70) يجاّتلل ىقتنملا

 جالا ء(1۹ /) يِْطَرُقْلل مهفملا (14) ربلادبع نبال يفاكلا ۳۳۹ /۱) ربلادبع نبال راكذتسالا

 .(۲۲۹/۳) قاّرَملل ليلكإلاو

 يف درو امك« ضايع يضاقلا كلذ ركذ انه ىلإ همحل لكؤي ام لوب ةراهط ىلع ليلد :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(124/11) مِلْشُم حيحص ىلع يوّونلا حرش «(477/) ملعملا لاكإ هباتك



 (ها؟4ت) يناّمكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . .رمخلا الإ[ ق/س/ 7

 هللا نال ءاهب يوادتتلا زاج امل برشلا ةمّرَح ةسجن تناك ول اَّنأ كلذ نع انباوجو
 ^ ثيدحلا يف اك "“ اهيلع مرح ايف ةمألا هذه ٌءافش لعجي ل١ :ىلاعت

00 

 قفز

 درو امكءديِعْلا قيقد نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ برشلا ةمرحم ةسجن تناك ول اأ :يناَمِكاَقْلا لوق نم

 )١1١8/4(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف

 نع «ينابيَسلا نع «ريرج انث «نامثع انث «قاحسْسِإ نب نيسحلا انثدح:لاق- هللا همحر - ينارَّطلا هجرخأ

 هللا لوسر َلَحَدَف ءاهملزوُك يف امل بذ ي هبا ٍتَكَمْشا ١ :ةَمَلَس أ تلاق :لاق قالا َناّسَح

 اِف ْمُكَءاَفِش لِي هلا نإ :لاقف ءاذه اهل ُثْذَبَتق ْتَكَتْشا يِتتبا نِ ِتْلَقَق اذه ام :لاقف لذي وهو

 . مكي مرح

 :دنسلا لاج رب فيرعتلا

 يِبَمَذلِل مالسإلا خيرات . ه1484 ةنس يفوت ءةقث ءيقشمدلا يِرَتْسُتلا قاحإ نسب نيسح-

 ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط .ليلج خيش :لاقف لالخلا رْكَبَوُبَأ هركذ دقو )٤(« مقر (197/11)

 )٠١(. مقر ۳٤۳( /۱) حِيلْفُم نبال دشرألا دصقملا (18) مقر )١87/1(

 هلو «ريهش ظفاح ةقث «يفوكلا «ةبيش يأ نب ءْنَسْحلا وُب ءيا نارثع نب ميهاربإ نب دمحم نب ناثع-

 د م خ نس نوناثو ثالث هلو ۲۳۹ ةنس تام «ةرشاعلا نم «نآرقلا ظفحي ال ناك:ليقو «ماهوأ

 .(5517) مقر ("85) بيرقتلا .ق س

 ٠  .ةقث :لاقف ةبيش بأ نب نامثع نع نيِعَم نب ىبحي تلأس :يزاّرلا كلضف لاقو

 ةبيش يأ نبا :لاق نيِعَم نب ىبحي نع هدي طخب يبأ باتك يف تدجو ناب نب نيسحلا نب يلع لاقو

 مقر (547 - 187 /1۹) يزملل لامكلا بيذبم .كش اههيف سيل نيقودص نيتقث هللادبعو نامثع

 .( مالو

 مقر (10 /۲) تاقثلا ةفرعم .ةقث يفوك ةبيش يأ نب دمحم نب نامثع :ٍلْجِعْلا هللادبع نب دما لاقو

KD 

 مقر( )١/ ۱١١ متاح يآ نبال ليدعتلاو حرجلا.قودص وه :يبأ لاقو:متاح يأ نب نمر لادبع لاقو

(49{. 

 ناك: ليق ءباتكلا حيحص ةقث ءاهيضاقو «يرلا ليزن «يفوكلا ءيّبَّضلا طْرُق نب ديمحلادبع نب ريرج-
 مقر(174١) بيرقتلا .عءةنس نوعبسو ىدحإ هلو ه ۱۸۸ ةنس تام «هظفح نم مهي هرمع رخآ يف

 = يطق 1



 AY) )يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 mn ا اسسااوسسسس سسسسسسا

(17D 

 دودح يف تام ؛ةسماخلا نم «ةقث «يفوكلا «ِناَبيَّشْلا ءقاَحْسِإ وبأ «نالس يبأ نب نامیلس :ينايْيَّسلا-

 .(1874) مقر (؟07) بيرقتلا .ع ءةئمو نيعبرألا

 ءارسألاو ىنكلا (۲۲۹7) مقر (177 /4) ناّبِح نبال تاقثلا . ماوعلا وبأ «ىفوكلا قراحش نب ناسح-

 .07/90/5) ملسل

 :ثيدحلا جيرخت

 يِرْمّزلا لاقو لسعلاو ىولحلا بارش )٤( باب « ةبرشألا (۷۷) باتك يف اقيلعت يراخبلا اهجرخأ

 4 ثلا كك لإ : ىلاعت هللا لاق سجر هنأل لزنت ةدشل سالا لوب برش لجمال

 . (5179 /۵) . مكيلع مرح ایف مكءافش لعجي مل هللا نإ ناركسلا يف : دوعسم نبا لاقو[ ٤ :ةّدِئاَنا
 ثيدحلا (107/11) ةّمَّلَس مأ ثيداحأ نمض هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق وهو

 ىفطصملا ةحابإ نأب حرصي ربخ ركذ ءاهريهطتو ةساجنلا باب ء«هحيحص يف َناّبِح نياو «(1477)

 امهالك «(۱۳۹۱) ثيدحلا (۲۳۳ )٤/ يوادتلل نكي مل لبإلا لاوبأ برش يف نيينرعلل لَك هللا لوسر

 نب نيسحلا قيرط نمي (744) ثيدحلا (7377 /۲۳) ريبكلا مجعملا يف يناَرّبَطلاو «ةمثيخ يبأ قيرط نم

 ١ (۲۸) باب ؛ماجحلا بسك باوبأ عاج «ىربكلا ننسلا يف يِقَمْيَبْلاو ؛ةبيش يبأ نب نارثع نع قا

 يبأ نع «ثراحلا نب ركب يبأ قيرط نم )١9477(« ثيدحلا (0 )١١/ ركسملاب يوادتلا نع يهنلا

 ني مهعيمج ؛يعيطقلا رمعم يبأ نع «ناميلس نب وراه نب نسح نع «يِناَهّبْضَألا نايح نب دمحم
 . اعوفرم هب ةَمّلَس مأ نع «قراُش نب ناسح نع «ِناَييَّسلا قاَحْسِإ يآ نع «ريرج قيرط

 :مكحلا

 حرجا .اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو متاح يبأ نبا هركذ دقف «قراش نب ناسح ريغ تاقث هلاجر

 الو احرج هيف ركذي ملو ءيِراَمُسْلا ماّمإلا هل مجرت كلذكو ء(۳۹١۱) مقر ۲۳١( /۳) ليدعتلاو

 مقر (157* /5) تاقثلا هباتك يف ناّبِح نبأ هركذ دقو «(1125) مقر (۳۳ /7) ريبكلا خيراتلا .اليدعت

(TAD 

 عمجم .ناَّبِح نبا هقثو دقو «قراخش نب ناسح الخ حيحصلا لاجر ىلعي بأ لاجرو :يمشيحلا لاقو

 دئاوزلا )85/4(.

 الإ حيحص دانسإب هدئسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاورف ةَمَّلَس مأ ثيدح امأو :عومجملا يف يوَوَثلا لاقو

 .(79/ /۹) عومجملا .روتسملا ةياورب جاجتحالا زاوج حصألاو ءروتسم هنإف ادحاو الجر



 (ها74ت ) يناهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اهلحك :اهّرَمَس ىنعمو « َلَمَس ١ ماللابو ءارلاب یورپ« ٌرَمَسوا :هلوق :عبارلا

 ') .هريغ وأ كوشب [خ /أ / ؟74] / اهأقف :اهّلَمَس ىنعمو «رانلاب ةيمحم ريماسمب

 0 هما عب نع
 6 :بيؤد وبأ لاق

 م
 ْعَمْذَت ٌروع يه كْوَّضِب تلمس ***# اهّقادج نك ُمُهَدْعَب ُنئعْلاَ

 مالا نم لدبُت ءارلاو ءدحاو ىنعمب امه :ليقو:ع

 0 000 ع خير
 )د دوس ةراجح تاد ضرأ :«ةّرجلا»و

 روهشملا ىلعف ل نإف ءب م ام ”براحملا ّدح يف ري ماّمإلا َّنأ انبهذم :”سماخلا

 : ذحأ نإو لِيَ الام ذخأي ملو لتق نإ بيترتلا ىلع هلأ يِعِفاَّشلا بهذمو ©"”.هلتق نِ دبا

ES 

 ملو ءروتسم وهف قاش نب ناسح ريغ نوفورعم تاقث مهلك هلاجر دانسإ اذه :ينابلألا خيشلا لاقو

 ةحيحصلا ةلسلسلا .ناّبح نبا ريغ هقثوي )5/ ۱۷١(.

 77١(. /۲) راونألا قراشم يف ضاّيِع يضاقلا نيينعملا نيذه ىلع صن 220

 يحمجلا مالش نب دمحم ءارعشلا لوحف تاقبط .ٍبْيَوُد وبأ ءيا ثرحم نب دلاخ نب دلیوخ (1)

 .(059)مقر(1؟7/1)

 . )٠٤۳( هناويد يف هيلع صوصنمف تيبلا اذه امأ

 .(459 )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو اكءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 يزول ا نبال ثيدحلا بیرغ ء(۲۰۳ /۲) ثيدحلا بیرغ هباتك يف درو امك هيِباَطَخلا هيلع صن ام اذه

 ام بيرغ ريسفت 717/7/7(2) يرهزألل ةغللا بيذهت :(1//911) يرهوجلل حاحصلا ٠

 .(11/4 )٤/ روظنم نبال برعلا ناسل (۷۳) يديمحلا يدزألل مِلْسُمو يِراَخّبْلا نيحيحصلا يف

 .ارحب وأ ارب لاملا ىلع لتاقملا «حالسلل رهاشلا «ليبسلل فيخملا «قيرطلل عطاقلا وه :براحملا

 . (558 /۲) باهولادبعل نيقلتلا

 ٍفاَرَقْلل ةريخذلا ء(۲۳٥) بجاحال نبال تاهمألا عماج ء(۲۹۹ - ۲۹۸ /17) ىربكلا ةنودملا

 جاتلا ء(۲۳۸) يزج نبال ةيهقفلا نييناوقلا ء(١٤۳ /۲) در نبال دهتجملا ةيادب (375/1)

 ريبكلا حرشلا «(2585) يرهزألل يناَوَرْيَقْلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا «(15 /5) قاّرَملل ليلكإلاو

 .059/5) ريدردلل



 (ها74ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ل 777707 تا جلل

 غلبي 11] نميف يفنلاو سْبحلاو «عِطُق لتقي لو لالا ذخأ نإو « بِلّصو لف لت دقو لاما

 ةبوقع نوكت الف فلتخي ررصلا يف هريثأت نأب هباحصأ لدتساو «كلذ قحتسي نأ ىلإ همرُج

 ©" .ةّيواستم ةفلتخملا مارجإلا

 يف ةبراحملا مكح اهمكح له :رْضِملا يف ةبراحُلا يف انباحصأو شانلا فلتخاو :لاق

 ٠ ضعب اهنيب قَّرَفو “نايس اأ :يعفاَشلا لاق هبو «"”اندنع روهشملاف ؟ال وأ رْصملا ريغ

 7 .ةّقيِزَح يأ بهذم وهو ءانباحصأ

 ءْتْيَللاَو ؛ميهارباو ءءاَطَعو بيلا نب ديعسو ءنسحلاو دهاجمو «سابَع نبا كلذ هنع يور نممو

 .(581 /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا .روُتوبأو

 ملعملا .اهفورحب تارابعلا هذه ناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا عجرملل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ۲٤۷(. /۲) يرزاَدل

 ريبكلا يواحلا ء(٤۲۸ /۲) يزارشلل بذهملا «(570) ينّرْلا رصتخ ء(١١٠ /) يعفاشلل مألا

 )٤۸۷(« يّيَصُحلا ركب يأل رايخألا ةيافك ء(١ ٤١ /۲) ينيبرشلل عانقإلا ء(۳١۳ /17) يِدْرَواَْلل

 )1١/*197(. مِلْسُم حيحص ىلع يوونلا حرش

 وهو ءيِرْصَبْلا نسحلاو ءيِمَحّنلا ميهاربإو ءاَطَعو ,دهاجمو ءساَّبَع نبا نع -ًاضيأ- اذه يورو

 داو ءيِرْوَّنلاو ءيِعاَّروَألاو ةّمينَح وبأو ةداَتَقو ّيبُج نب ديعسو كاَحَّضلاو ءدلاج يبأ لوق

 .(8 801 /۷) ريلادبع نبال راكذتسالا .قاَحسِإو

 حرشلا ء(١٤۳ /۲) دشُر نبال دهتجملا ةيادب 208 4)ربلادبع نبال يناكلا «(119 /۷) يجابلل ىقتنملا

 نبال تاهمألا عماج «(178)يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نييناوقلا «(58/5*7) ريدردلل ريبكلا

 )19١/5(. يطرق نآرقلا ماكحأل عماجلا 217 /17) ناَرَقْلل ةريخذلا ء(۲۳١)بجاحلا

 .(159/97) بّهْشَأو مِاَقْلا نبا هلاق: - هللا همحر - يِجاَبْلا لاق

 عانقإلا ۳٠١( /18) يِدْرَواَيْلل ريبكلا يواحلا .(7175) ينا رصتخم ٠١١( /5) يعفاشلل مألا

 .(۱۷۳) يِدْرَواَلل

 :لوقي يرزالا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه ياماق هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعبو

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا طوطخملا نم هتبثأ امو ۲٤۷(. /۲) ملعملا .نائیش انآ

 ماتإلا مالك صن اذه انه ىلإ لقي ام براحملا دح يف ري مامإلا نأ انبهذم :يناَهكَقْلا لوق نم



 (هال؟4ت) يِنامكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Rrra 1111100001010 ا اة

a LRA nera Rîmaنس “ | 

 يبأ لوق وهو « لق نإو هيف رييختلا ىلإ انباحصأ ني "”بعصم وبأ بهذ :ع
 شطبلا اذ عطقيو « ”ربدتلاو يأرلا اذ لتقُي هنأ :كِلاَم نع يدرون ىكحو «"ةٌقيَح

 ©. مملاعفأ ىلعال مهتافص ىلع ثُم اهلعجف:لاق .هادع نم رَّزعُيو «ةوقلاو

 .لعفام ءالوبب لي يبنلا لعفو «ثيدحلا اذه ىنعم يف سانلا فلتخا :ع:سداسلا

 لا نع يهنلاو «” نيبراحملا ةيآو] دودحلا لوزن لبق اذه ناك:فلسلا صعب لاقف

 ۲٤۷(. /۲) ملعملا هباتك يف درو اک. - هللا همحر - يراد

 )٥/ ۷١(. ميَجُت نبال قئارلا رحبلا يف هيلع صوصنمف ةّقيِنَح يبأ بهذم امأ

 ةنس تام «بعصم وبأ يِرْمّزلا ةرارز نب ثراحلا نب ماقا ركب يبأ مساو ءركب يأ نب دم

 )١(. نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا .ه ۲

 . ۱١١( /۱۲) ةريخذلا يف بعصم يبأ لوق ِفاَرَقْلا لقت

 مالعإلا .لاملا ذخأ نميف هبهذم نإل «طلغ ةّفيِنَح يبأ نع اذه نإ :ةيفنحلا ضعب لاقو :نّمَْلا نبا لاق

 )١57/9(. نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب

 هدي تعطق لاملا ذخأو لتق نإو ءماَمِإلا هلتق لاملا ذخأي ملو لتق نإ هنإف :- هللا همحر - لاق امك وهو

 ريغصلا عماجلا . هبلص وأ هلتقو .هعطقي مل ماَمإإلا ءاش نإو «بلصيو لتقيو «فالخ نم هلجرو

 ٩۳(« /۷) ِناَساَكْلل عئانصلا عئادب «(177 /۲) يناَئيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا )٠ 07٠ ينابيشلل

 طوسبملا ٤٠١( - 577“ /5) ماها نبال ريدقلا حتف حرش ء(۲۳۷ /۳) يَِلْيَّزلل قئاقحلا نييبت

 .(157/4) يِمحَرَتلل

 .0"0 5 /17) ريبكلا يواحلا هباتك يف كلذو

 تاقبط .ه4 5٠ ةنس تام ءَنَسْحلا وُبَأ «يِرْضَبْلا يِدْرَواُخا بيبَح نب دمحم نب يلع :وهف يِدْرَوْلا امأ

 .(۱۹۲) مقر (۲۳۰ /۱) ةبهش يضاق نبال ةيِجِفاَشلا تاقبط «(011) مقر يِكِبّسلل ىربكلا ةيِِفاَّشلا

 . ريبدتلاو ( ق ) ةخسن يف

 .(451/0) ملعملا لاكإ .ضاّيِع يضاقلا نع هلقن ام يهتني انه ىلإ

 )١۳(. ةيآلا هءاسنلا ةروس يف ةدراولا

 لكُم ةّصق )۳٤( باب ؛يِزاَملا (17) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ كلذو

 ١ .(24065) ثيدحلا ١( 61ه /4) َةَئْيَرْعَو



 )4ت )ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير

 ةيآ تلزن مهيفو ©" ”حوسنموهف للا نع لب يبنلا ىهنو ' [دودحلا ترقتسا كلذ لزن ايلف

 . نييراحملا

 كلذ لثم ةاعّرلاب اولَعَف مهنأل ءًاصاصق لعف ام ملي يبنلا لعف امنإو

 لهأو « ةَبقُع نب ىسومو ءقاَحْسِإ نباو  هثيدح ضعب يف ِمِلْسُم كلذ ىورو

 لعف ام لثمب لتاقلا نِم صتقب هنأ يف كلا ةجح اذه ىفف © يِذِمْدّيلاو ريسلا

 ّْ .لوتقملاب

 مهمرج مظعل «ةبارحلا دح ىلع ادئاز مهيف اي يبنلا نم م مكح كلذ لب :ليقو

 ال بدن يبن ةلثلا نع يهنلا ناو « مهب مهليثمتو «ةاعّرلا مهلتقو « مهتيراحمو «مهدادترال

 كنز

 ةالصلا هيلع - هنأ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيل « َنْوَقْسُي الف َنوُقْسَتْسَي دي 7:هلوق :عباسلا

 36 يبنلا لع ةي اوم يَرُعَو ل نم اما أ ملح هنع هللا يضر اأ نأ 5ام نع

 رم تيدا اوثكوساَوم نير لأ نکن موه عرض لأ انك اإلا یت راي :اوُناَق« مالشإلا اولو

 اذإ ىتح اوفا اربا ءال نم اوبر هيف اوج نآ رمو عار وو 0ا لوسر مه

 . ي يبا عَ وَلا اوات شاء 5 يبنلا َيِعاَ اوتل موال دغي اورق و ةر ا ةّيِحاَت اوُناَك

 تحور ا ةَيِحاَت يف اوكري ميِد اوُمَطَقو منيع اورق م رات مران يف بطلا كب
 0 هر ا

 . ةا نع ىي ةَقَدَّصلا ىلع تحي ناك كلذ خب لق يبنلا نأ اَب : ٌةَداَتَق لاق« ْمِهاَح ىلع اوُناَم

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ .اهفورحب تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

(T/0) 

 ةدمع دئاوفب مالعإلا يف نقلا نبا اهنع كلذ لقت اك ءيِيِفاَّشلاو نيهاش نبا خسنلاب لاق نممو
 )١57/4(. ماكحألا

 .(1519/1) ثيدحلا )۱۲۹۲ /۳) ملم حيحص

 ىفطصم ا ةريس نم ىفتقملا (5 5 /5) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ء(۸۷ /4) يقبل ةوبنلا لئالد
 فنألا ضورلا ء(۳۹۷ /۲) يِطوُبُّسلل ىربكلا صئاصنلا ء(۱۷۷) بيب نب رمع نب نسحلل

 .(184 /7) يبلحلا يلعل ةيبلحلا ةريسلا «(57 /4) ةيِزوَجْلا مّيَق نبال داعملا داز ء(۲۸۳ /") يلهسلل

 1 .(۷۲) ثيدحلا )1١1/1( يِذمْدَتلا ننس

 .(514 - 538 /0) ملعملا لايكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ



 (ه٤۷۲ت ) يناّهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .اوقس اف اوقستسا مهنأ :ينعأ كلذب ملع هلأ الو" ءمهيقس عنمب مهرمأ - مالسلاو

 ًادصق ءاملا عنمُي ال ىقستساف لتقلا هيلع بجو نم نأ ىلع نومِلسُملا عمجأ دقو:ع

 © .ناباذع هيلع عمتجيف

 مهبقاعف لبإلا كلت نابلأ لي يبنلا يَقَس مهرفكو «مهتيانجل ةبقاعم اوقسُي مل امنإ :ليقو
 .اوقسي ملف كلذب ىلاعت هللا

 اعدو ؛مهحاقل ذخأب إل يبنلا تيب لآ مهشاطعإل كلذب هللا مهبقاع لب :ليقو

 ©0«ةليللا دمحم لآش طع نم هلا شَّطعا :لاق هنأ بهو نبا هاور ثيدح يف مهيلع كي يبنلا

 )154/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش :(555 /0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ (1)

 نع اودتراو« ةاعّرلا اولتق مهنأ حيحصلا ثيدحلا اذه يف ركُذ دق تلق : - هللا هحر - يوللا لاق (؟)

 مِلْسُم حيحبص ىلع يِوّوَّشلا حرش .هريغ الو ءاملا يقس يف ةمرح محل ىقبي ال ذئنيحو« مالسإلا

6/11 6). 

 لاق بهو نبا انأبنأ لاق حْرّسلا نب ورع نب دَ انربخأ :لاق- هللا همحر - يِئاَسَّنلا هجرخأ

 مدق:لاق « يسا نب ديعس نع «ديعس نب ىبحي نع «حلاص نب ةّيواَعُمو ءبوُيَأ نب یحی ينربخأو

 اوبرشيل حاقل ىلإ #4 هللا لوسر مهب ثعبف« اوضرم مث« اوملسأف #4 هللا لوسر ىلع برعلا ْنِم سانأ
 اوقاتساو« هولتقف - هللا لوسرل مالغ- يعارلا ىلإ اودمع مث« اهيف اوناكف« اههابلأو اهلاوبأ نم

 لوسر ثعبف«٤ ةليللا 5# دمحم لآ شطع نم شطع مهللا» : :لاق #4 هللا لوسر نأ اومعزف« حاقللا

 . !مهنيعأ َلَمَسو مهلجرأو« مهيديأ عطقف اوذخأف« مهبلط يف كلي هللا

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام «ةرشاعلا نم ةقث ءيرصملا «رهاطلا وبأ ءحْرّسلا نب ورمع نب هللادبع نب ورمع نب دَمْحَأ-
 . (85) مقر (۸۳) بيرقتلا .ق س د موه 9

 ةقث :رجح نبا لاق .178١ص ٠ج يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :بهو نب هللادبع-

 ۔(٤۳۹۹) مقر (۳۲۸) بيرقتلا.دباع ظفاح

 ةنس تام «ةعباسلا نِي ءأطخأ بر قودص ءيرصملا ءساِّبَعلا وبأ «يقفاغلا بويأ نب ىيحي-

 )07/51١. مقر (288) بيرقتلا .ع ه۸

 .(1379/) مقر (7557 /۲) فشاكلا .ثيدحلا حلاص :يبهذلا لاق

 )1١17(. ءافعضلا . يوقلا كاذب سيل :يِناَسَنلا لاقو



 (ه٤٣۷ت) يناَبكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 و ججي ههم ب

 .ظفحلا ءيس :هيبأ نع دَمْحَأ نب هللادبع لاق

 .ةقث ةرم :لاقو .حلاص :نيِعَم نبا نع روصنم نب قاَحْشِإ لاقو عشا م

 .حلاص وه :لاقف «ةقث :ٍبوُيأ نب دْواَد يبأل تلق :يرجآلا لاقو

 مقر )114/1١( بيذهتلا بيذت يف رجح نبا مهنع كلذ لقن .سأب هب سيل :يئاَسَتلا لاقو
(0). 

 )١11185(. مقر 1٠١( /۷) َناَّبِح نبال تاقثلا .تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذو

 .(1977) مقر ۳٤۷( /۲) تاقثلا ةفرعم . ةقث :ٍلجِعْلا لاقو

 بحأ ٍبوُيَأ نب ىبحي :لاقف لاوملا يأ نبا وأ كيلإ بحأ بويا نب ىبحي يأ لئس :متاح يبأ نبا لاقو
 مقر (۱۲۷ /۹) متاح يآ نبال ليدعتلاو حرجلا .هب جتحي الو هثيدح بتكي قدصلا ىبحي لحمو « ىلإ

(60). 

 )1۹۳١(. مقر (۷۳۱ /۲) يِبَهَّذلِل ءافعضلا يف ينغملا .بارطضا هثيدح ضعب يف :يِْطُقَراَدلا لاقو

 «سلدنألا يضاق «يصمحلا ؛نمحر لا دبع وبأو ءورمع وبأ «يمرضحل ا ريدح نب حلاص نب ةّيِواَعُم-

 مقر (0۳۸) بيرقتلا ٤. مر «نيعبسلا دعب ليقو ه 10۸ ةنس تام «ةعباسلا نم «ماهوأ هل قودص

(VI) 

 )٠٥۲١(. مقر (۲۷۹/۲) فشاكلا .مامإ قودص :يبهذلا لاق

 .(41/5) يروّذلا ةياور نيِعَم نبا خيرات .هاضري ال ديعس نب ىبحي ناك :نيِعَم نبا نع يِروّدلا لاقو

 .ةقث ناكو:دّمَْأ نع بلاط وبأ لاق

 .ةقث :نيِعَم نبا نع يسلايطلا رفعج لاقو

 .حلاص :نيِعَم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاقو

 هرْبر حلاص نب ةّيِواَعُم ثيدحب ثدحت اذإ يدهم نبا ناك :نيِعم نب ىبحي لاق :ةدبع نب ثْيَّللا لاقو

 .ثيداحألا هذه شيإ :لاقو «ديعس نب ىيحي

 يدهم نب نمحر لادبع ناكو :يلع لاق «هنع ذخأن انك ام :ديعس نب ىيحي نع ينيِدلا نب يلع لاقو

 .(۳۹۱) مقر (190- ١894 /١٠)بيذهتلا بيذبت يف رجح نبا مهنع كلذ لقن .ةقث :يِئاَسَّنلا لاقو

 .(07 ١ /۷) دعس نبا ناقبط .ةقث ناكو :دعَس نبا لاقو

 نيِعَم نب ىيحي تعمس :لاق يِروّدلا دمحم نب ساّبَعلا ىلع ئرق لاق نمحر لادبع ان :متاح يبأ نبا لاق

 :لاقف حلاص نب ةّيِواَعُم نع ىبأ تلأس :لاق نمر لادبع ان ءاضرب سيل حلاص نب ةّيِواَعُم :لوقي
 هل



 (ها74ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ًاذيفنتو -مالسلاو ةالصلا [ق /أ /115] /هيلع - هئاعدل ةباجإ مهيقس سانلا كرت ناكف

 .مهتبوقعل

 © لاکشإ الو ضارتعا '”اهعم یھی ال ناَئَسَح ناهُجّولا ناذهو

 نع ةَعْرُز وبأ لئُس :لاق نمحر لادبع ان «هب جتحي الو هثيدح بتكي ثيدحلا نسح ثيدحلا حلاص
 .(19/80) مقر (۳۸۲ /۸) ليدعتلاو حرجلا .ثدح ةقث :لاقف «حلاص نب ةّيِواَعُم

 .(11/457) مقر (186 /۲) تاقثلا ةفرعم .ةقث :ٍلْجِعْلا لاقو

 .(۱۰۹۹۰) مقر (4ا/١ /۷) تاقثلا يف ناب نبا هركذ

 نبا هنع لاق 7١7. ص ١ج ثلاثلا ثيدحلا «صاصقلا باتك يف هتج رت تقبس :ديعس نب ىيحي-

 .(7/9204) مقر (091) بيرقتلا . تبث ةقث :رجح

 :رجح نبأ هنع لاق ١ ص ١ج لوألا ثيدحلا «قادصلا باب يف هتج رت تقبس :بّيَسُما نب ديعس-

 .(17945) مقر (؟51) بيرقتلا .رابكلا ءاهقفلا تابثألا ءاملعلا دحأ

 :ثيدحلا جيرخت

 فالتخا ركذ (4) باب ؛ةبراحملا (۷) باتك «ىربكلا ننسلا يف يانا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 ثيدحلا (۲۹۷ /۲) ثيدحلا اذه يف ديعس نب ىيحي ىلع «حلاص نب ةّيِواَُمو فرصم نب ةَحْلَط

 «حلاص نب ةّيواَعُمو فرصم نب ةَحْلُط فالتخا ركذ (4) باب «(۳۷) باتك يف ىبتجملاو )۳٤۹۹(

 باب «راثآلا لكشم يف يِراَّطلاو «(4015) ثيدحلا (۹۸ /۷) ثيدحلا اذه يف ديعس نب ىيحي ىلع .

 ليإ نم تناك له ناک ام ایل هتبوقع نمي ناك يتلا حاَقّللا يف هللا لوسر نع َيِوُر ام لكشم نایب
 «حلاص نب ةَيِواَعُم قيرط نم امهالك (۱۹۳۸) ثيدحلا (۲۲۵ /۲) ؟ي هللا ٍلوُسَرِل تناك وأ َدَقَدَّصلا

 ءرمع نب دمحم قيرط نم ((445 - 544 /۱) ۶ هللا لوسر حاقل ركذ تاقبطلا يف دْعَس نبا هجرخأو

 . بيا نب ديعس نع ديعس نب ىبحي قيرط نم مهعيمج «لالب نب نايلس ينثدح لاق

 :مكحلا

 ١١1١(. /11) يرابلا حتف .بِّيَسّخا نب ديعس لسرم نم :رجح نبا لاق

 .(1117) ثيدحلا )١10( يِئاَسّنلا ننس فيعض .دانسإلا فيعض :ينابلألا خيشلا لاق

 ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ |مهيف :بوتكملا تدجو يناهكافلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب )١(

(55/0). 

 .(575 )٥/ ملعملا لاوكإ هباتك يف درو امك «ضاّیِع يضاقلا مالك صن ىهتتي انه ىلإ (5)



 (ها؟4ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار
 ام  “س e ب بدبس يش |

 نأ ءامهنيب عمجلاف ©” ةَقَدّصلا لبإ نم اهنإ» :رخآلا ثيدحلا يف هلوق امأو :تلق

 ثيدحلا يف هلوق هيلع لديو «عيمجلا اوقاتساف ةقدصلا لبإ عم ىعرت تناك 5 يبنلا حاقل

 ©.« ذي هللا لوسر دود اوقاسو » :رخآلا

 هلوأ يف ِةَدّرلاَو رفكلا لهأ نم نيبراحملا (40) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق )١(
 هِتاّيَدلاَو ءصاَصِقْلاَو «َنييِراَحْخاَو ةَماَسَقْلا (۸) باتك يف مِلْسُمو «5417(2) ثيدحلا (؟ 540 /5)

 .(۱۹۷۱) ثيدحلا ١74( /۳) َنيِدَتْرُكاَو َنيِِراَكما مكح (۲) باب

 .نيرشع ىلإ :ليقو «ةرشع سم ىلإ ثالث نم :ليقو ءرشعلا ىلإ ِثالثلا نيب ام :لبإلا نِ ُدوَّدلا (0)
 .(415 /9) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا

 ۲٠٠١۳( /0) لبإلا نابلأب ءاودلا (0) باب ٌّبَّطلا (۷۹) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق (۳)

 (5) باب «ِتايَدلاَو ءصاَّصِقْلاَو َنيبِراَحُناَو ءةَماَسَقْلا (۸) باتك يف مِلْسُمو ء (0751) ثيدحلا

 .(1519/1) ثيدحلا (١؟95/9) َنيِدكرُلاَو «َنييِراَحُما مح



 (هال؟4ت) يناّيِكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
renee maaanتحتحطحمم٠لا  | 

 :يناثلا ثيدحلا ©
 م9

 دلاخ نب ديزو [4] ةَرْيَرُه يأ نع « دوُعْسَم نب ةع نب هللادبع نب هللاديبع نع

 دشن ءا لوُسَو اي :لاقف هلا وشر ىنأ ٍباَرْأْلا نی الجر نإ :الاق ایما نها

 تیب ٍضْفاَف معن :-«”[هنم] ُهَقْفَ وهو- َتآْلا محلا لاقف ءا باتي تي اإل
 یره ءاذه ىلع اًقيِسَع ناك ينا نإ :لاق لق :86 هللا لوسر لاقف «ېل نذئاو هلا باک

 لممأ تلأَسَ ةد يلوَ ةا كوب هنم تيدا «مجألا ينزا ىلع نأ ترو نو آراب
 لاقفَمْجَرلا اذه وأرض لع نو" ماع بيرلو يتم دلَج ينا ىلع نأ ينور ملل

 َلَعَو كيلر متا هديل هللا باپ هدي نضل هديب ييف يلا :5 هللا لوسر

 ْنِإَف ءاذه ةأر ىلإ - َمَلْسَأ ن يجر - بأ فاو اک بينت جل كي
 «.٩ تجر هلا لوسر اب رأت هتكَتعاَف هيلع اد: لاق ءاَهْمْحْراَف تقرع

 ةنس تام «ةثلاثلا نم «تبث هيقف ةقث «يندملا «هللادبع وبأ يلدا دوُعْسَم نب ةبتع نب هللادبع نب هللادّيبَع

 .(4709) مقر (۳۷۲) بيرقتلا . ع« كلذ ريغ ليقو ناهث ةنس ليقو ه٤

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 وبأ ينهجلا دلاخ نب ديز وهو.لوألا ثيدحلا ؛ةطقللا باب :عويبلا باتك يف هب ٍناَهِكاَمْلا فيرعت قبس

 . (5 59/17 )ربل دبع نبال باعيتسالا . كلذ ريغ ليقو «58 ةنس تام « نمحر لادبع

 ((؟01/0) ثيدحلا 4۷١( /۲) ياسا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(۱۹۹۷) ثيدحلا (۱۳۲ 5 /6) ِمِلْسُم خيحصو

 امو «(۷1۹۳) ثيدحلا (۲۸۹ )٤/ يئاسنلل ىربكلا ننسلا ءاج امل ةقفاوم يهو .ةئس (ق) ةخسن يف

 مِلْسُم حيحصو :(7017/5) ثيدحلا (41/1/؟) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه

 .( 15919 ثيدحلا )۳۲۶ /۳)

 حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم ثم وه امو يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .دغا (ق) ةخسن يف

 يمول ريدملا حابصملا .قلطناو بهذا :يأ دغا ىنعمو (۱۹۹۷) ثيدحلا (117 5 /۳) مِلْسُم

 .(۹۸/۲) يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا (457/؟)

 (91/1/5) دود ا يف ليت ال يتلا طورشلا )٩( باب ءِطوُرُّشلا (08) باک يِراَكُبْلا هجرخأ 2,72



 (هلا74ت) يناّمكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 مجسم سسس

| 

 :هوجو نِي ثيدحلا ىلع مالكلا

 ةزمه لا حتفب وهو «يتوص :يأ يتديشن ًاعفار كلأسأ :يأ « َكُّدُشْنَأ ١ ىنعم :لوألا

 ©9.نيشلا مضو

 ىلوأ وهو" هللا مكحب ديري وأ هللا باتك ٌةنمضت ” اب :يأ « هللا باتكب » :هلوقو

 ركذ سيلو «بيرغتلا اهيف روكذم ةيضقلا َنأل.نآرقلا ىلع لمحي نأ نيانه
 ̂ .نآرقلا يف بيرغتلا [خ/ب 7

 «قحلاب اننيب مكحأ:مهضعب لوقوءموصخلا ةافج ىلع يضاقلا ربص بابحتسا هيف '
 ^ كلذ وحنو

 نوكي نأ زوجي :ءاملعلا لاق « معن :هنم ُهَقْفَأ وهو ُرَآْلا ْمْضَحْلا لاقف » :هلوق :يناثلا

 .اههجو ىلع اهايإ هفصول ةيضقلا هذه يف هنم ًاهقف رثكأ ” [هفاضألاب] هنأ دارأ

 نم (5) باب دودا (4) باتك يف مِلْسُمو ؛هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )۲٥۷۵( ثيدحلا

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب(15437١) ثيدحلا ۱۳۲١) /۳) یّتڑلاپ هسفن ىلع َفَتَعا

 ةنسلا حرش (؟7/11١) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو امك هللا همحر - يوللا مالك صن اذه (۱)

 جات :(577/8) روظنم نبال برعلا ناسل«(471/) يرشخزلل قئافلا )١/ ١١(« يوغبلل

 رجح نبال يرابلا حتف ٠٠١( /5) يِيوُيَلل ريدملا حابصملا ۲۲١(« /۹) يِدْيَيزلل سورعلا

 .(0817 )٤/ يروفكرابملل يذوحألا ةفحت ١(« 54 /4) يِطوُبّسلل ملم ىلع جابيدلا :(191/1)

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا قايس ىلإ برقألا باوبصلا ( ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ام (خ) ةخسن يف ةههإ

 ٠٠١(« /0) ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه هنم ذخأ يذلا ردصملا

 يجاّبلل ىقتنملا ء(١٠٠ /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ء«ضاّيِع يضاقلا هيلع صن يذلا اذه ()

OTT) 

 )١١١/11(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديِعْلا قیقد نبا كلذ ركذ (4)

 يرابلا حتف «(507/11) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اک ءهللا همحر - يوتا مالك صن اذه (5)

 .(141/17) رجح نبال

 حرش يف ءاج امل قفوملا مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو ةلاصألاب : طوطخملا يف هتدجو يذلا (5)
 = ےہ



 (ها74تر يِنامِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

| 
 يف يهنلا يف عوقولا ني ُهرْذَحَو مالكلا يف هناذتساو هيدأل هنأ :لمتحيو

 :هلوق يف لوألا باطخ فالخب 4 ولوو دیاد :ىلاعت هلوق
 29 .هرخآ ىلإ « هللا كُدشْنَأ »

 اذإ | ماَمإلا َّنأ ىلع ليلد هيف: ياخ ا لاق «لق :٠ - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :ثلاثلا

 ̂ .امهنم ءاش ْنِّي مالكلا حيبي نأ هيدي نيب نامصخملا عمتجا

 © .ًاهقفو هيقفو « ءاَرَجأو ريجأكءءاَمَّسَع هعمجو ريجألا :«فيسعلا»و

 نوكي نأ لتحت :ماّمإلا لاق « هللا باَتِكب اهدي يضف - مالسلاو ةالصلا هيلع- :هلوقو

 هيلإ راشم مجّرلا نأ :لاق نم سانلا نمو «ءاضقلا :ىنعمب نوكي باتكلاو هللا ةيضق :دارملا

 لَعَجدق» :"”ثيدحلا يف لاق دقو] '”©ةليبس ی ها لَك وأ ل: ىلاعت هلوقب هللا باتك يف

 )7507/1١(. . اهفورحب تارابعلا هذه ِناَهِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا يِوَوَّنلا

 0 )١(. ةيآلا ءتارجحلا ةروس

 ىلع هحرش يف درو امك ءيِوَوَتلا مالك صن اذه انه ىلإ ءالعلا لاق: - هللا همحر - يناَهِكاَقْلا لوق نم

 . (۲۰۹/۱۱) مِلْسُم حيحص

 . ملسو هيلع هللا لص (ق) ةخسن يف

 مث هركذ ضايع يضاقلا نأل ء«ضاّيِع يضاقلا نم - ملعأ هللاو - ٍناَهِكاَقْلا هذخأ دق هصنب مالكلا اذه )€(

 «هركذ باطلا تدجو يبلع ا مالك لإ تعجر امدنعو ءوه اك ياهلا هذخأف «يِبَطَخلل ها هازع

 لامكإ ء(۲۹۷ /۳) يباَطَخلل نئسلا ملاعم .ضاّيِع يضاقلا صنب الو «يناَهِكاَمْلا صني سيل نكلو

 .)071 هز ضايع يضاقلل ملعملا

 ىلع هحرش يف يِوَوّتلاو 0185 /۲) ملعملا هباتك يف درو امك - هللا همحر - يرانا مالك صن اذه

 ضايع يضاقلل راونألا قراشم 1١175(: /1) يرهوجلل حاحصلا :(2707/11) ملم حيحص

 قئافلا )۱١١( يديمحلا يدزألل ِمِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت )5/030١(«

 يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا «(405/1) يِموّيَقلل رينملا حابصملا (474/1) يرشغزلل
 )٦/۹(. روظنم نبال برعلا ناسل «(57/)

 )٠١(. ةيآلا ىاسنلا ةروس

 ثيدحلا )١1777/7( یتا د (۳) باب وود ا (9) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدحلا اذه
= 



 (ها*4ت) يناَمكاَفْلا يلع زمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

() 

 . *.مجرلا ركذو ''”[«اًليِبَس یش هلل

 .مدقت اک «هيف ًاروكذم سيل بيرغتلا نأل7[و] :تلق

 اذإ ُةَحْيَّشلاَو ْعْيَّشلا» :هلوق وهو .خسُت مث ,نآرقلا يف أرقُي اع ناك مجّرلا نإ :ليقو

 ©.« لا [ق / ب /15]/ اشو مجزا اتر

 .هظفلب (۱۹۹۰)

 ۲١۹(. /۲) ملعملا اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 .(509 /۲) ملعملا هباتك يف درو اک ءهللا همحر - يرِزاُما مالا مالك صن ىهتني انه ىلإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 مالك صن اذه ءانه ىلإ نآرقلا يفأرقُي امي ناك مجرلا نإ: ليقو: - هللا همحر - ييناَهِكاَفْلا لوق نم

 .(599/؟) ملعملا هباتك يف درو اک «يرِزاَلا مامإللا

 نع تدا نع ةبعش ءانث لاق دمحم انث لاق «ىنثملا نب دمحم انربخأ :لاق- هللا همحر - يئاَسَّنلا هجرخأ
 .هركذف :لوقي هيو هللا لوسر تعمس :تباث نب ديز لاق :لاق «تْلَّصلا نب رک نع شیخ نب سُنوُب

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةقث «همسابو «هتينكب روهشم «نمزلاب فورعملا «يِرْضَبْلا ءىسوم وبأ «يرّدعلادّيَبُع نب ىنثملا نب دمحم-
 مقر (200) بيرقتلا .ع«ةدححاو ةنس يف انامو «ناهر يسرف رادنبو وه ناكو «ةرشاعلا نم «تبث
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 ص ١ج سماخلا ثيدحلا «ناعللا باتك يف هيف ملعلا لهأ مالكو هتجرت تقبس :رفعج نب دمحم-

. 

 .(0۷۸۷) مقر( )٤۷۲ بيرقتلا ةلفغ هيف نأ الإ ءباتكلا حيحص ةقث :رجح نبا لاق

 ظفاح ةقث ءيِرْصَبْلا مث ءيِطِساَوْلا «ماطسب وبأ «مهالوم «يكتعلا درولا نب جاجحلا نب ةبعش-

 بذو «لاجرلا نع قارعلاب شتف نم لوأ وهو «ثيدح ا يف نينمؤملا ريمأ وه :لوقي يِروْنلا ناكءنقتم
 .(۲۷۹۰) مقر (؟557) بيرقتلا .عه ٠٦۰ ةنس تام «ةعباسلا نم ءادباع ناكو «ةنسلا نع

 ةقث :هيف رجح نبا لاق ٠٠١١. ص ١ ج ثلاثلا ثيدحلا «قادصلا باب يف هب فيرغتلا قبس :ةَداَتَق-

 .(00148) مقر )٤٥۳( بيرقتلا .تبث

 يلصي نأ ىصوأو «نيعستلا دعب تام ؛ةثلاثلا نم «ةقث ءيِرْضَبْلا بالغ وبأ «يلهابلا ريم نب سّنوُي-

 .(۷۹۰۱) مقر (515) بيرقتلا .ع «كلاَم نب سنأ هيلع



 (ه٠؟4ت) يناهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ضقن يف « هللا باب ُحَبَْبَنيِضَف 3 :- مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق ىنعم يف ليق :ع

 500 4لا TEY ىلاعت هلوقل ,دسافلا لطابلا "”(كحلص

 0 .4ونلجةقاياَتترمول اثينا :ىلاعت هلوق نم ىلاعت هللا باتك يف رر ام ديري

 عم ناك ني ءاتفتسالازاوج ىلع ليلد هيف هيلعركتي مو « مْلِْلا َلْهَأ تْنَأَسَق » :هلوقو

 هيلع زوجي ال ام فيحلاو أطنملا ني يبنلا بخ ىلع زوجي ناك نإو « ٍدحاو رص يف كي يبنلا
 )( دلع

= ْ 
 .س ءايباحص هلعج نم مهوو «ةيناثلا نم «ةقث «يندم «يدْنكْلا بر يِدْعَم نب تلَّصلا نب ريِئَك-

 .(511) مقر (449) بيرقتلا

 «روهشم يباحص «ةجراخ وبأو ءديعس وبأ «يِراّجَنلا ي ِراَصُنَألا ناد رل نب كاَحَّضلا نب تباث نب ديز-

 دعب :ليقو«نيعبرأو نايث وأ «سمح ةنس تام «ملعلا يف نيخسارلا ني ناك:قورسم لاق «يحولا بتك

 )517١(. مقر (۲۲۲) بيرقتلا .ع «نيسمخلا

 . :ثيدحلا جيرخت

 بسيثلا نع دلما خسن (7) باب «(1۷)باتک«یربکلا نتسلا يف يئاَسّنلا هجرخأ «ثيدح نم ةعطق

 .(1/158) ثيدحلا (۲۷۰ )٤/ .ثيداحأ

 :مكحلا

 .(8011)ثيدحلا )٤/ 5٠١( نيحيحصلا ىلع كردتسملا .دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق

 .(۲۹۱۳) مقر (4ا/5/5) ةحيحصلا ةلسلسلا .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو : ينابلألا خيشلا لاق

 ردصملا يف كلذ تدجو اك« اكحلص ملعأ هللاو باوصلاو. اكمكح : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .(019 /5) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه ناَمِكاَفْلا هنم لقن يذلا

 .(۱۸۸) ةيآلا قرقبلا ةروس (۲)

 .(0؟8 )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإو

 ضاع يضاقلا تدجو ءاهفورحب تارابعلا هذه ناَمِكاَمْلا هنم ذأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب (۳)

 .(018 /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .هأرق اب :لوقي

 .(۲) ةيآلا ءرونلا ةروس (5)

 يرزالا ماقإلا مالك صن اذه انه ىلإ ءاتفتسالا زاوج ىلع ليلد هيف هيلع ركني لو :يناَمِكاَقْلا لوق نم (4)

 .(704 /۲) ملعملا هباتك يف درو اک« - هللا همحر -



 (ها؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لهأ نم هب قّلعتي دقو .نيقيلا ىلع ةرذَقلا عم نظلا ىلع راصتقالاك اذهو :ماَمإلا لاق

 “هتم هقفأ كانه ناك نإو «هيقفلا ءاتفتسا زيجن نم لوصألا

 يتفتسي اوناك #4 ةباحصلا َّنأ -ًاضيأ - هديؤيو ءهب سأب ال قلعت هنإو :تلق

 . ملعأ هللاو .ملعألا ايتف ىلع نوفقوتي الو ءاضعب مهضعب

 ؟هتأرماب ینزف : لاق دقو «ةأرملل "هدي 4 :مهضعب لاق دقو

 ° اهجحرف تفرتعا األ اذهو

 كيلع دودرم :يأ «كِيَلَعّذَر ُمَتَمْلاَو ةَدِيِلَوْلا » :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق :عبارلا

 ("نَمّيْلا جوسنم :يأ نَمَيْلا ٌجسن بوث :مهوقك «””لوعفملا :ىنعمب انه ٌردصملاف

 يأ : ی أ ٌقلَس اذه 2 و ̂ .ةقدلخم ىأ 08

 مسهفملا (509/5) ملعملا هباتك يف درو امك - هللا همحر - يرزالا ماعلا مالك صن يهتني انه ىلإ (۱)

 ٠ ريمألل ريرحتلا ريسيت «(0الال )٤/ يِشَكْرَرلَل هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا )20١7/5(« يِْطْرُقْل

 )٥۳١(« يونسألل ديهمتلا «(788/؟) يناَعْمَّسِلِل لوصألا يف ةلدألا عطاوق )7580١/4(« هاشداب

 يتفملاو ىوتفلا ةفص :(575 /7) عماوجلا عمج ىلعراطعلا ةيشاح «(7 577 )٤/ يدمآلل ماكحألا

 ةمادق نبال رظانلا ةضور ٠٠٤(« /4) ةيزؤجلا مِّيَق نبال نيعقوملا مالعإ :(07) يرمنلل يتفتسملاو

 (151/) يلعبلل هقفلا لوصأ يف رصتخملا (555 /۳) جاحلا ريمألا نبال ريبحتلاو ريرقتلا «004)

 )٤١۹(. يناعنصلل لمآلا ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ

 .قلعتم (ق) ةخسن يف (؟)

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . هدحن (خ) ةخسن يف (۳)

 )۲١۹/۲(. يرزاملل ملعملا .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا

 - هللا همحر - يرِزاُملا ماّمإلا مالك صن اذه ءانه ىلإ هدي 1 :مهضعب لاق دقو :ناَهِكاَقْلا لوق نم (4)

 .(0799 /۲) ملعملا هباتك يف درو امك

 )1١/ ۲١۷(. مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَنلا حرش ١١/5(: ) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ (5)

 ٠٠١(. /۲) يِموُيَقلل رينملا حابصملا (5)

 .(11) ةيآلا ناقل ةروس (۷)

 نيلالجلا ريسفت ۷۰ /۷) دوعسلا يبأل ميلسلا لقعلا داشرإ ۲۷٤(« /17) يِزاَّرلل ريبكلا ريسفتلا (8)



 (ه/؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
TSS OOOO OOOO SOOOCOOOL NOOO 

 رهو جبل

 °" :كيلع اهُدَر بجي : هانعمو

 ©. دودرم لطاب ةّنُسلا فلاخ حْلُص لك َّنأ هيف :يباَطلا لاق

 .هضباق كلم يف لخدي ال نسا أطخو «لطابلا حلص يف ضبق ام َّنأ هيفو

 © .حلصلا ضمي الو ءاهيف حلاصي ال دودحلا َّنأ هيفو

 «ةبارحلا وحن ءاضحم '""[ىلاعت] هللا قحب قلعتي ايف كلذ يف اندنع فالخالو :ع

 «ناطلسلا غلب نإ ٌدَح لاطبإ يف لطابلاب لام ٌلكأ هّنأل ال مآ ناطلسلا غلب «ةقرسلاو ءانزلاو

 .ةوشرو مارح وهو «غلبي الأ ىلع لام لكأ وأ

 ٌدَحُك «هعفر دعب ضارعألا يف دابعلا قحب قلعت ام ىلع حلصلا يف اندنع فلتخاو

 هنأ فالخ الو «هضرع نمث يف لام لكأ هال ءلاح لكب هرکی ناك نإو «نالوق هيفف فذقلا

 حارجلا يف صاصقلا ني نادبألا تح يف هنم ناك ام زاوج يف فلتخ لو .هعفر لبق زوجي

 : © .هيلع فنا امع دري ال زئاج هيف حلصلا َّنأ سفنلاو

 َّنأ ىلع لومح وه ماع بيرغ ذم دلج كا َلَعَو » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو
Ga 

 مكح اذه نأ :انلق اذإ اذه هيلع لبقي ال بألا رارقإف الإو رَ هنأ ىلعو ءانصحم نكي مل نبالا

 هيلعف ركب وهو انز كنبا ناك إف :هانعم نوكيف ءاتفإ هنإ :انلق نإو - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنم

 حتف ((87/11) يسولألل يناعملا حور (558/17) يطرق نآرقلا ماكحأل عماجلا (041) .

 )٤/ ۲۳١(. يناکوشلل ريدقلا

 )1١/ ۲٠۷(. مِلْسُم حيحص ىلع يوّوَتلا حرش

 ٠٠١(. /) يطرق مهفملا ۲۹۷ /۳) نئسلا ملاعم هباتك يف درو امك يطا مالک يهتني انه ىلإ

 هباتك يف درو امك ءضاَيِع يضاقلا هركذ ام اذه انه ىلإ حلص يف ضبق ام نأ هيفو :يناَمِكاَقْلا لوق نم (۳)

 .(057/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (4)

 مهفملا «(2 15 )١/ ملعم ا لاكإ هياتك يف درو اك - هللا همحر - ضايع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ كف

 1٠١١(. /0) يِطْرْقْلل



 )4ت )يناهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOOا اا  BIR a 

300 0( 
 .ماع بيرعدو عقم دلج

 ه برهه 0# ياما يروم . ر 8
 ْتَقَرَْغا ناك اذه ِةَأَرْسا ىلع ُسْيَنَأ ايَّدْغَو» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :سماخلا

 . م سدس ھه رع ۰ هک ر 7

 يف ٌةودعم ءيِمَلَْسَألا كاَحَّضلا نب سْيَنأ وهو ءروهشم يباحص اذه سينا اه زا

(O for f MD. MD. 
 .دنرم نب سيئأ وه ' :ٌريلادبع نبا لاقو . نييماشلا

 © .ٌةيملسأ ةأرملاو « ٌيملسأ هنأو ءروهشملا حيحصلا وه لوألاو :ح

 ءماكحلاو ةاضقلا ذاختا يف لصأ وهو «ههبشو اذه يف هريغ ماَمإلا ةبانتسا هيف

 اندنع كلذ ينو «دحاوب هزاوج يفو .[ق /1/١11/ ؟”راذعإلا بوجو يف لصأو

 ^ نال وق

 هيجوت ناكف «نيلجرلا نيذه ةداهشب اهفارتعا هدنع تبث ل يبنلا نأ نكمي دقو :ع
uf 31اه اراذعا سيَ م . 

 عم «هح رش يف يوتا هركذ ام اذه انه ىلإ ًانضحم نكي ل نبالا نأ ىلع لومح وه :يناّهَكاَملا لوق نم )0(

 .(7017/11) يناَهِكاَقْلا لبق نم تافاضإلا ضعب

 ١15(. /1) ريلادبع نبال باعيتسالا

 )١١۳/١(. ريلادبع نبال باعيتسالا

 ىلع هح رش يف درو امك ءيِوَوَنلا مالك صن اذه انه ىلإ روهشم يباحص اذه سيا :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 نبال ةباحصلا زييق يف ةباصإلا «(178/1) يِوَوْنلِل ءامسألا بيذمت )1١//707(« ملم حيحص

 .(۲۹۸) مقر 5٠١( /۱) ريثألا نبال ةباغلا دسأ ء(۲۹۰) مقر (17/1) رجح

 .(۲۰۷ /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو اک ءيِوَوَنلا مالك ىهتنا

 :لوقت ُبّرَحلاو زا وهو« ِناَيْحّللا نع ًارْذُع ىد : ًارذغأو« ًاراَذْغِإ ٌىَذْعَأ :روظنم نبا لاق

 :لا ينو« ُرَدْصَلا ُراَدْغِإلاو مسالا َرْذُعلا َّنَأ حيِحّصلاو« هب ُرَدْخُي ام ةنم ناك : يأ ٌنالف َرَّدعَ

 1 .(011/17) برعلا ناسل ود ْنَم َرَّذْعَ

 امك ؛ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ ههبشو اذه يف هريغ مامإلا ةبانتسا هيف :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 )٥/ ٥۲۷(. ملعملا لاكإ هباتك يف درو

 يف ءاج امل قفاوملاو « مالكلا قايس عم قفتملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اراذتعإ (خ) ةخسن يف

 0٥۲۷(. /05) ضايع يضاقلل ملعم ا لامكإ تارابعلا هذه يناَهِكاَفْلا هنم لقن يذلا ردصملا



 ١ (ها74ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 دنع ٌمصخلا هب رَ اب اهريغو دودحلا يف مكاحلا مكح زاوج يف موق هب جتحا دقو

 «كلذب ٌدحلا يف روت بأ لوق وهو كلذب دحلا ةماقإ يف ف يِجِفاَّشلا يلوق دحأ وهو

 .نالوق اذه يف اندنعو ءدودحلا ريغ يف اوفلتخا انإو .[خ//1١٤۲/ هفالخ ىلع روهمجلاو

 رفحلا ركذ الو .فالخ كلذ يفو ءماّمإلا وهو مجّرلا رضحي ملي يبنلا َّنأ هيفو

 .ةموجرملل

 .هيفنو ركبلا دلجو «هدلج نود بيثلا مجر هيفو

 ئرذو د فرتعا ْنِإف .فوذقملا فذاق هدنع فذق اذإ ماّمإلا لاؤس هقفلا نم هيفو

 دخ الإو « ةنّيبلا فذاقلا لكش الإو ءامهنع دحلا طقس ًارتس دارأو ركنأ نإو ءّدحلا فذاقلا نع

 .ةأرملل اينا كي يبنلا هّجو اك «فذقلل

 دنع فوذقملا هبلطي ىتح مامإلا هح الف ًانالف فذق ًانالف َّنأ ماَمإلا دنع دهس ول ااف
 ةكرت ًارتس دارأ نإف هيلإ لسرُي "”:ِكِلاَم لاقو «يعاَرْوَألاو « ”7يِعِفاَّشلاو «ةفينَح يأ

 ش © دخألِإو

 يرابلا حتف :(158/9) نقلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا ٠١5(« /5) ِيضْرُقْلل مهفملا

 . 0117/5/17 يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع )١57/17(« رجح نبال

 يَِليَّرلل قئاقحلا نييبت 2١17 /4) يناَئِْرَمْل ةيادبلا حرش ةيادهلا .(48/9) يِيمخَرَّسلل طوسبملا

 راتخملا ردلا ء(١۷١۳ /0) مالا نبال ريدقلا حتف حرش 22١١ ) يناتيغرَملل يدتبملا ةيادب )/١994(.

 ىواتفلا :(48/4) نيدباع نبا ةيشاح «(۴۳ /0) مْيَجْن نبال قئارلا رحبلا «(58/5) يفكصحلل

 )٠١١/٤(« رديح يلعل ماكحألا ةلج حرش ماكحلا ررد 1١١( /۲) ةعامجو ماظن خيشلل ةيدنهلا

 يدغسلل ىواقفلا يف فشلا ؛(5714 /۲) ةداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رهنألا عمجم

(/ 1£( 

 .(179) يزول عانقإلا )١50(« يِزاَريَّسلل هيبنتلا (۲۷ ٤ /۲) يزاريّشلل بذهملا

 .(97 /۹) ريلادبع نبال ديهمتلا «(5 87“ /۷) لا دبع نبالراكذتسالا

 دهتجملا ةيادب «(547 /۷) راكذتسالا «(47 /۹) ربلادبع نبال ديهمتلا «(5177/17) ىربكلا ةنودملا

 .(۳۳۱ /۲) در نبال

 oY) - 0757 /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاَّيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ



 (ها/*6تر يئاَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aR 

رتس دري مل نإو «هوفع يف كلام لوق فلتخا دقو :ع
 ©”.دحاولا ربخ لوبق هيفو.ًا

 يف ناصحإلا ةاعارم هيفو ."”[ددع] ةاعارم نود رارقإلا درجمب ءافتكالا هيفو

 ©“. ةجوزتم اهنأو «ةأرملا هذه يف ٌثحص دقو ءمجّرلا

 هدلولا دوجو وأ «جوزلا عم ةماقإلا لوُط وأ ءافورعم ناك لوخدلا لاح ّلعلو :ع

 “.ثيدحل ا يف هركذ نع ينغتساف

 ° .هتفص يف اوفلتخو «موجرملل ناصحإلا ةاعارم ىلع اوعمجأ دقو :تلق

 :ةتس طورش اندنع ناصحاللف

 ^" .هيف حابملا ٌةطولاو حيحصلا جيوزتلاو ةّيٌرُخلاو مالسإلاو «لقعلاو «غولبلا يهو

 وأ ءًةرفاك وأ ءةَمَأ تناك فيك ةءوطوملا ةجوزلا يف تافصلا هذه كام عاري مو

 ناك اذإ الإ لج رلاك «ةروكذملا تامصلا اهيف ىعوُر ىه ثنز ّْنِإ نكلو «ٌةريغص وأ« ةنونجم

 ^. لُجرلا عم ةيبصلا فالخب اهنّضَحت الف غلاب ريغ اهجوز

 نيناوقلا «(23517/17) ىربكلا ةنودملا )١58/9( يِحاَبلل ىقتنملا 221/9 ربلادبع نبال يناكلا )١(

 ٠١(. /5) قاّرَملل ليلكإلاو جاتلا )۲٠١( يِْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا
 .68 /6) يباَطَخلل ننسلا ماعم (؟)

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو « رذع : طوطخملا يف هتدجو يذلا ()

 .(8//0171) ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه ٍناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .(071/ /0) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك - هللا همحر - ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهني انه ىلإ (4)

 .(211/ )٥/ ملعملا لامكإ هباتك يف درو ایک - هللا همحر - ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ )0(

 لدب ءاملعلا فلتخي ملو :لاق هنأ الإ هفورحب ملعملا لامكإ هباتك يف درو اك ءضاّيِع يضاقلا كلذ ركذ ©

 ٥۲۷( . ٠ /5) .اوعجأ

 نبال ديهمتلا ٤۹۸(« /۲) نيقلتلا هباتك يف باهولا دبع ىضاقلا اهيلع صن ةتسلا طورشلا هذه (۷)

 ۸٤(. /5) مهفملا يف يَّطْرُقْلاو «(854 /9) ريلادبع

 يضاقلا مالك صن اذه ءانه ىلإ ةءوطوملا ةجوزلا يف تافصلا هذه كلام عاري لو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۸)

 نبال ديهمتلا :((587/5) ىريكلا ةنودملاء(2717 /0) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع
 تح بلت



 : ا (ه٤۷۴ت) يِناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 مأ نّصحي له «حيحصلا حاكنلا يف عونمملاو هوركملا ءطولا يف انباحصأ فلتخاو:عا

 «ةأرملا نود لجّرلا يف هطرتشا مهضعبو ءامهنم دحاو يف ةلمج لقعلا مهضعب طرتشي ملو ؟ال

 نإو ٌناصحإ امهنيب نكي مل انونجم ناك نإو «ةنونجم تناك نإو امل اناصحإ ناك القاع ناك نإف
 «ناصحإلا طورش يف انل هتقفاوم عم“”روظحملا ءطولا ةّقيِنَح وبأ عاري ملو.ةلقاع تناك

 يف مالسإلا ناصحإلا يف دمخ الو وه طرتشي ملو ءاناصحإ هب لعج ملو يِعِفاَّشلا ةاعارو

 .نيجوزلا حاكن

 كلذ نود حاكنلا لعج نم مهنمف «غولبلاو ةّيرْخلا يف يِعِفاَشلا باحصأ فلتخاو

 مهنمو ةر ا نود ًاطرش ٌعولبلا لعجف قّرَف نم مهنمو « هلعجي مل نم مهنمو ءاناصحإ
 © ركع ْنَم

 مو ”مالسإلا انزلا يف الو ناصحإلا يف” بَل يبأ نباو «فسوي وبأ طرتشي ملو

 .عونمملا ءطولا عاري ملو "7 ةّرح ةجوزلا تناك اذإ ةيرحلا ناصحإلا يف يعارلا عاري

 .(015) بجاحلا نبال تاهمألا عماج «(85 /9)ربلادبع

 )١( راكذتسالا يف ربلادبع نبا مالك صن اذه )9/ ٤۸٤(.

 يواحلا «(۲۸۸ )٤/ يعفاشلل مألا يف تبثم وهف مالسإلا :ناصحإلا يف يِْفاَّتلا طارتشا مدعامأ (؟)
 :(40 )٠١/ يِوَوّنلِل نيبلاطلا ةضور ء(١٠۲ /۲) يِزاَريَّشلل بذهملا :(85 /4) يِدْرَوَنل ريبكلا

 )١55/4(. يِطاَيْمَّدلا ركب يبأل نيبلاطلا ةناعإ ء(١٤۲) يِاَريَّشلل هيبنتلا

 ضايع يضاقلا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب (۳)

 بيوصتو «باوصلا طوطخملا نم هتبثأ امو (2788/0) ملعملا لاكإ .ةيرحلل امزال اطرش :لوقي
 . ملعأ هللاو . ةيرحلا نود امزال اطرش : ملعملا لاكإ يف ةرداولا ةرابعلا

 ۸١(. /۹) ديهمتلا يف ربلادبع نبا كلذ ركذ «(317/7) يِزاَريَّشلل بذهملا (5)

 ظافحلا ةركذت .كلذ ريغ ليقو ه47 ةنس تام «ىسيع وبأ «ىنوكلا يِراَّصّنألا ىل بأ نب نمحرلادبع (5)

 )٤۲(. مقر (08/1) يبذل
 ء(۲۷۹ /۳) يِراَحَّطلل ءالعلا فالتخا رصتخم يف هيلع نصوصنمف َلْيَل بأ نباو .فسوي يبأ لوق امأ (5)

 .(5/6 /۷) ريلادبع نبال راكذتسالا :(85 /۹) ربلادبع نبال ديهمتلا

 ..(۳۸۹ /9) يِدْرَواَيْل ريبكلا يواحلا (۷)



 '  (ه17ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ءطولا يعارُيال ثلا نأ الإ كلام لوق وحن" يِرْوَّقلاو ثْيللا لاقو
 ۶ء ۳

 .ملعأ هللاو 2”.عونمملا

 ذخأ يذلا ضاَيِع يضاقلا مالك ين هدجأ مل .يعارلا عاري ملو مالسإلا انزلا يف الو :ناَهِكاَقْلا لوق امأ

 .(018/0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لابكإ .اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم

 ءاملعلا فالتخا رصتغ هباتك يف درو امك «يِواَحّطلا هيلع صن دقف يرْوّثلاو ثّيَللا لوق امأ
9 ۸۰( 

 ۲۸١(. /۳) ءاملعلا فالتخخا رصتخم هباتك يف درو امك «يِواَحَّطلا كلذ ىلع صن

 .(5/:018) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ
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 [ ق /ب / ١١1 /: ثلاثلا ثيدحلا ©

 2 نها دلاخ نب ديزو «ةّرْيَرُه يبأ نع هدوُعْسَم نب ةّبتع نب هللا دبع نب هللا دّيَبَع نع

 نإ مت ءاَموُدِلْجاَف ْتَنَز ْنِإ :لاق ءْنَصْحُت لو ْثَنَر اَذِإ ةَمَأْلا نع و هللا لوسر لس » :اَلاَق

 يرذأ ال :باَهسن نبا لاق يفصل اکري مث .اهوُدِجاَف تن نإ مث اود تن :

 ر ^.« ؟ةعياَكلا وأ َعلاَلا َدَعب

 “^. لبحلا :هكيِفَّضلا »و

 :حرشلا +

 20 يِعِفاَّشلا بهذمو «' ”انبهذموهو «"”هقيقر ىلع دحل اديسلا ةماقإز اوج ىلع ليلد هيف

 انّزلا نم دَر ءاش نإ ٌحْيَرُش :لاقو .يناًرلادبعلا عيب (57) باب ءَعوُبُبْلا (۳۹) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ

 (۱۳۲۹ /۳) ىَنّزلا يف ٍةّمَّدلا ٍلْمَأ دوهيلا مجر (5) باب ودا (9) باتك يف مِلْسُمو «(707/5)
 .هظفلب )١۷١۳( ثيدحلا

 يوم ريدملا حابصملا ؛(١۱۳) يديمحلا يدزألل مِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت
 .(5 )1١/ ٠١ يديبزلل سورعلا جات ١١(« /۲) يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا ۳۳ 79)

 . (104 /؟) ملعملا هباتك يف درو امك «يرِزاملا ماَمِإلا كلذ ىلع صن

 )٥۷٥(« ريلادبع نبال يفاكلا )١۱۷(« بجاحلا نبال تاهمألا عماج :(؟ هال )١5/ ىربكلا ةنودملا

 ماكحأل عماجلا )٥/ ١١۹ يِطْرُمْل مهفملا )۲٥۹/۲(« يرِزاَلل ملعملا 0١5 /۷) يجاَبلل ىقتنملا

 باَّطحلل ليلجلا بهاوم «(018/1) ِيَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأ ١44(« /5) يَِطْرُقْل نآرقلا

 دئاوفب مالعإلا 27577 /9) شيلعل ليلجلا حنم «(77/5”7) ريدردلل ريبكلا حرشلا 0/5)

 .(5/.058) نقلا نبال ماكحألا ةدمع

 «يِرْضَبْلا نسحلاو ةققظ رمع نباو دوُعْسَم نبا نع كلذ يورو - هللا همحر - يبا لاق

 يباَّطَخلل نئسلا ملاعم . يِيْفاَّشلاو ءيِعاَرْوأْلاو «كِلامو يروا ناّيفُس لاق هبو ءيِرْمّزلاَو

0 

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوَّوَنلا حرش )٠١/ 20١ يِوَوَتلِل نيبلاطلا ةضور ء(١١٠ /5) يعفاشلل مألا

 ةناعإ )١۲/ ١١۳(« رجح نبال يرابلا حتف ٠١١(« /5) ينيبرشلل جاتحملا ينغم )5١1/1١(

 )١57/4(. يِطاَْمَدلا ركب يبأل نيبلاطلا



 ( ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .يأرلا لهأل ًافالخ ءءاملُعَلا ريهامجو دّخأو

 اهلك دلجلا دودح ذأ ءالؤه قافتا عم «عطقلا يف هيلع ٌدحلا ةماقإ يف فلتخخاو :ع

 ضعب لاقو  .هدبع َدَي ُدّيّسلا ُعَطَْقَي :يِِفاَّشلا لاقف دّيسلا” [اهميقي] انزلا دودحك

 .ةنّيب ةقرسلا ىلع تماق اذإ :انباحصأ

 لثمي نأ ةفاخ ءاضعألا صاصقو « لدقلاو «عطقلا يف هريغو كِلاَم كلذ عنمو

 “.مامال كلذ نأو هيلع قتعي الف ٌدحلا هيلع ماقأ هنأ يعّديو « هدبعب

 رارقإلا وأ «ةنيبلاب اندنع كلذف - دلجلا يف ينعأ - ٌدحلا ديسلا ةماقإب :انلق اذإو

 جوز امل تناك نإف] «يبنجأ جوز امل نكي ل اذإ كلذو «فالخ هملع يفو ءلمحلا روهظوأ

 اه جوز ال تناك نإ كلذ هلو ءاهّدح ديسلل نوكي الف ”[يبنجأ

 © .ًاضيأ اهّدح هلف هل ًادبع اهجوز ناك نإ كلذكو :انباحصأ لاق

 0 ةنصحم ريغ وأ ,ةنصحم نوكت نأ نم حلا ةماقإ بوجو يف اندنع قرفالو

 )١( ةمادق نبال يناكلا )6/ ۲۳١( ةّيمْيَت نبال ىربكلا ىواتفلا ء(١١ /4) ةمادق نبال ينغملا )٤/ 57(«
 .0/9/5) يتوُهبْلل عانقلا فاشك «(175 /۲) ةّيمْيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا

 .(۱۱۹ )٥/ يِْطْرُمْلل مهفملا 2015 )٥/ ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا كلذ ركذ )۳(

 هنم لقن يذلا ردصملل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقأ هتبثأ امو «هميقي : طوطخملا يف هتدجو يذلا (۳)

 .(ه7/0) . ملعم ا لاكإ . تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا

 .(598/19) يعفاشلل مألا ()

 ىربكلا ةنودملا 2577 /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاَيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ (6)
 نبال تاهمألا عماج ء(١٠٠ /9)ريلادبع نبال ديهمتلاء(4/5١١) يَِطْرَمْلل مهفملا (8/17)
 حرش «(۳۲۳ /5) يقوسدلا ةيشاح ١45(« /0) يطرق نآرقلا ماكحأل عماجلا ((017) بجاحلا

 .(84 /۸) يشرخلل ليلخ رصتخ

 ال ثيح اهفورحب تارابعلا هذه ِناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا باهولادبعل نيقلتلا باتك نم ةدايزلا (5)

 .(507 /۲). اهب الإ مالكلا ميقتسي

 يف درو امك «باهولادبع مالك صن اذه انه ىلإ لمحلا روهظوأ رارقإلا وأ ةنيبلاب :ٍناَهِكاَقْلا لوق نم (۷)
 .(507 /۲) نيقلتلا هباتك

 .(154 /9) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يف نقلا نباو ٤١ ١(« /۷) ىقتنملا يف يِجاَبْلا كلذ ىلع صن نممو



 1 aû) )يناهكاَفلا يلغ رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ETR a OTTER Jل ب7 بج  

 :ىلاعت هلوقل .نوسمخ وهو ٌدحلا فصنف دجو اذإو «ناصحإلا طارتشا "ساع نبا نعو ٠ ر

 © ةيآلا 4 يآ
 «نص كي ل نم ىلع دحل ا باجيإ يف ص ثيدحلا اذه ّنأل «حجار روهمجلا بهذمو

 .ةيآلا موهفم ىلع مدقم وهف قايسلا نم ذخأ وأ دحل ا هنأ رخآ ثيدحب نيبت اذإف 2م

 .ملعأ

 .مهقارفو «يصاعملا لهأو ءَقاَّسْفلا ةطلاخم '”[كرت] هيف

 2" .ةّيرهاظلل افالخ « بوجولا ال بدنلا قيرط ىلع “هب رومأملا عيبلا اذهو]

 ؟هسفنل ىضري ال ام هريغل ىضريو «هريغل اهعيب هل يغبني فيك :تلق ناف

 اهنوصي] وأ هسفنب اهفعي نأب «يرتشملا كلذ دنع ٌفعتست اهّلعل :هانعم :تلق

 ريغو ءاهيلع عّسويو اهيلإ نسحي وأ «هريغل اهجّوزي وأ [ هتبيبب [خ/ب 7 ١/

 هللاو

 راثآلاو ننسلا ةفرعم ۲٠١(« /۷) يِقَهْبَيْلل ىرغصلا نئسلا ۲٤۳(« /۸) يِقَْيبْلل ىربكلا ننسلا

 .(۳۹۷ /۷) قازرلادبع فنصم «(87* /0) ةبيش يأ نبا فنصم ء(۳٦۳ /5) يقم

 .(؟5) ةيآلا ءءاسنلا ةروس

 قسيقد نبا مالك صن اذه انه ىلإ صا ثيدحلا اذه نأل حجار روهمجلا بهذمو :ناَهِكاَتْلا لوق نم

 ١١5(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَتلا حرش اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

(YID 

 ملْسُم حيحص ىلع يِوّوّتلا حرش .تارابعلا هذه ينا كاملا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 : ماا

 هحرش يف درو امك ءيِوّوّنلا هركذ ام اذه انه ىلإ قاّسُملا ةطلاخ [ كرت ] هيف ِناَهِكاَفْلا لوف ةيادب نم

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ 2٠١5« /9) ريلادبع نبال ديهمتلا «(7517 )1١/ ملم حيحص ىلع

 ٠.0171 /5) يِطْرَفْلل مهفملا (۵۳۷ /0)

 هذه ٍناَهِواَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم هتبثأ امو« هتبيبم اهب رضي وأ :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 )1١17/1١(. ملسم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش .مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا تارابعلا



 (ها*4ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 ^ كلذ

 هب ملعلا عم اذه يف فالخ الو "”«ريسيلا نمشلاب ريطخلا عيبو نباغتلا زاوج هيفو :عا

 ؛ناك فيك يضملا :نالوق كلذ يف اندنعو «نوبغملا نِ ةلاهج نَع ناك اذإ فالخلا امنإو

 لئاق هدحو [دريف] .حمسيو رثكي ام ىلإ نباغتلا يف سانلا ةداع نع جورغلا ىلإ تافتلالاو

 ىلع هب لدتسيام يدنع ثيدحلا يف سيلو «هنم صقنلاو نمثلا ثلث ىلع ةدايزلاب اذه

 ىضري ام اهب دصريل سبحت الو «نكمأ اهب اهعيب يف“ [ةغلابملا] قيرط ىلع اذه انإو «ةلأسملا
 | “)مثلا نم

 يذلا اهبيعب يرتشملا مالعإ يِعِفاَّشلا دنعو ءاندنع عئابلا ىلع بجي هنكل: تلق

 مهّدحف رح هضعب ن وأ للو” ةيمأ وأ «ريبدت وأ ءةباتك نم ةيقب هيف نم نأ ملعتلو

 .ملعأ هللاو .ثاريملا يف امك "”ءاندنع قّرلا مهيلع بلغ ءدودحلا عيمج يف ديبعلا ّدَح
ere TS ْ 

 يف امك يِوَوّنلا كلذ ركذ دق هيلع باجأ يذلا باوجلا اذهو « يناَهِكَتْا هحرط يذلا لاؤسلا اذهو

 .(۲۱۲ /۱۱) مِلْشُم حيحص ىلع هحرش

 )١1١5/9(. ديهمتلا يف ريلادبع نبا كلذ ىلع صن نمو

 .(0900 )٥/ ملعملا لايكإ .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخآ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 هنم ذأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا .باوصلا هتبثأ امو ءايغإلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 يف رجح نبا كلذ ىلإ راشأ دقو« (087 /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا

 )١158/15(. . يرابلا حتف هباتك

 .(811/ )٥/ ملعملا لايكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .(57171-177 /1) ىريكلا ةنودملا يف درو اک ءدلو مآ - ملعأ هللاو - باوصلا

 ١١١١(. /۱۲) فاَرَقْلل هريخذلا ء(۲۲۱-۲۲۲ /157) ىربكلا ةنودملا



 (ها؟4ت) ينايكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :غبارلا ثيدحلا ©

 - لسا يف وهو - هللا لور َنيِمِلُلا نم ْلُجَر یتآ » :لاق هنآ فد ةَريَرُه يآ نع

 هللا لو ےن ای :هل لاف وهج ءال ىمك] نع صر تِ نإ هلا وشر اب كدا

 عر وینت لمع ةو لف اتي هلع كلذ یک ىتح «' ”[هنع ضَرْعَأَف هُتْيَنَز ينإ

 ل: لاق. 3 :لاق ؟ ُنوُنُج < [ق /أ /۱۳۷1/ كب :لاقف ا هلا لوسر اعد تاداهش

 و ىف و
 ٍنَرَبْخَأَف :باّهِش نبا لاق . ُهوُمحْراَق هب اوڏا :4 هللا لوسر :لاقق . معن :لاق ؟”تْئَصْخَأ

 سوم ره و سمار

 «لَصْلاب امر ةر نيف كلك لوقي هللادبع نب رياَج عمس نمحرلادبع نب ةا وبأ

 . (ةاَنْمجَرَف قرا هاَتْكَرْدََف بره ٌةَراَجْلا ُهَْمكدَأ ملف

 * .كِلاَم نب ٌرِعاَم وه :«لجّرلا»
 7 i 1 8 ا As) رو 7
 ديعّسوبأاو« سابع نب هللالبعو « ةرمَّس نب رياج هتصق یورو

 .(1591) ثيدحلا (1718/9) مسه حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ٠١٤٤(. /7) يرهوجلل حاحصلا .تجوزت :يأ

 له رم ماّمإلا لاوس (5) باب «ةدرلاو رفكلا لهأ نم نييراحملا (40) باتك يف يِراَخُْلا هجرخأ

 يود ا (4) باتك يف ملْسُمو «هفورح يف فالتخا خم (1474) ثيدحلا (7007/5) ؟َتْنَصْخ

 يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۱۹۹۱) ثيدحلا (۱۳۱۸ /۳) ىَتَّزلاب وسمت ىلع فرعا نم باب ) باب

 .هفورح

 .(498 /۷) بيطخلل ةمهبملا ءاسألا باتك ء(١۲ 5 )١/ لاوكشب نبال ةمهبملا ء(سألا ضماوغ

 نبال باعيتسالا.هللادبع وبأ ءبقل زعامو«بيرع همسا نأ :لاقيو «ىملسألا كِلاَم نب زام وهو

TED eمقر  (f0۲) Og HE TEY 

 يفوتو «هللادبع وبأ :ليقو « دلاخ وبأ :ليقف هتينك يف فلتخا دقو «بّدْنُج نب ةَداتُج نب ةَرُهَس نب ٌرِباَج

 .(53509) مقر (۳۷۳ /1) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .ه57 ةنس

 و فک ىلع فرعا نم (0) باب دودا (4) باتك يف مِلْسُم هجرخأ دقف ةَرَمَس نب راج ثيدح امأو

OT 

 ےہ



 .(ه1؟4تر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
REسس شئ ضم 2_2 2 ب؟؟ب؟شسسش [ 

 ^. ييكألا بْيَصُحْلا نب ةَّدْيرِبَو "يدخل

 رمألا نم كلذو :كِلاَم لاق .هنيف مكاحلا سولجو ءدجسملا يف مكحلا اوج هيف

 .هوحن وأ ءاذه ىلإ ريشُي - ملعأ هللاو - هنأكو .” ميدقلا

 بوجول انزلاب رارقإلا يف تارم عبرأ طارتشا ثيدحلا اذه نم ةيفنحلا“تذخأ دقو

 لبق ٌدحلا بجي مل هنوكل «تارسم عبرأ مامتل حلا رج اني يبنلا َّنأ اوأرو دحل ا ةماقإ

 © .تجاولا لَو لوسرلارخأ امل ًةرم رارقإلاب بجو ول :اولاق '"”[و].كلذ

 .(۱۹۹۳) ثيدحلا

 117٠١( /۳) یّترلاب هست ىلع فرعا نم (5) باب دودا (5) باتك يف ملم هجرخأ دقف

 )۱۹۹٤(. ثيدحلا

 يِيِدِلا يِنَمْلا دبع ظفاحلا مالك نم اذه انه ىلإ كلام نب زع ام وه لجرلا يناهكافلا لوق ةيادب نم

 . )٤٤( ماكحألا ةدمع .ثيدحلا اذه بقع ىلاعت - هللا همحر هركذ دقف

 ةنس تام ءروهشملا ىلع هللادبع ابأ ىنكي ءيِمَلْسَألا هللادبع نب ٍبْيَصحلا نب ةي :وهف ةَدْيَرُب امأو
 رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :(7944) مقر (؟١/77) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .ه1

 . ۳ مقر (154/1)

 ىَنّرلاب وفل ىلع فرعا نم )٥( باب دودا (4) باتك يف مِلْسُم هجرخأ دقف ةَدْيَرُب ثيدح امأو
 .(1592) ثيدحلا ( 95/ ١1779١

 .(1 4 /1) دا نب دمحم ةرايم حرش «(3 45 )١1/ ىربكلا ةنودملا

 .ذخأ (ق) ةخسن يف

 ٍناَتيِغْرَمْلل ةيادبلا حرش ةيادملا 241 /4) يِخَّرَّسلل طوسبملا (۷ /) مْيَجُت نبال قئارلا رحبلا

 قئاقحلا نييبت )١ ٠١( ينا تيِغْرَملل يدعبملا ةيادب «(00 /۷) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب 45 /؟)

 «(518/0) ماها نبال ريدقلا حتف حرش ١4٠(« /۳) يدتقرمسلل ءاهقفلا ةفحت 2177/0 يعزل

 هداز يخيشل رحبألا ىقتلم حرش يف رمخألا عمجم 2١45 /) ةعامجو ماظن خيشلل ةيدنحلا ىواتفلا

(To ¥) 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (6)

 .(177/7) يِّلْيَزلل قئاقحلا نييبت «(0 ٠ /۷) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب (۷)



 (ه1؟43) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 centres aka aaa هاش سس سس سدس سس سس

 ىلإ « هللا لوسر ُهاَعَد ِءِتاَداَهَش َّعَبْوَأ ِهِسْفَت ىلع دهس املف» : يوارلا لوق يفو

 ّ .مكحلا يف ةّلعلا يه ًاعبرأ ةداهشلا نأ راعشإ هرخآ

 «ةدحاو ةّرم رارقإلاب ٌدحلا باجيإ "”مهقفاومو "”يِِفاَّشلاو "كلام بهذمو

 هلاق املال ءاماَب كلذ ذإ دودحلل ًاطايتحاو اتابثتسا كلذ ب ىبنلا لعف انإو ءاهلك قوقحلاك

 ° اهريغ فالخب تاهبشلاب أَردُم دودحلا ذإ ةّيفنحلا

 نم كلذو مكحلا يف هيلإ جاتحي ادع ةعقاولا يف مكاحلا لاوس ىلع ليلد ثيدحلا ينو :ق

 َتبثيل ناصحإلا نعو « لقعلا نّيبتيل نونجلا نع -مالملاوةالصلا يلع - هلال «تابجاولا

 ىلع مادقإلا نكمُي الو «” دلجلاو مجّرلا نيب ددرتم دحلا َّنإف «كلذ نم دب نكي لو ءمجّرلا

 © هیس نيبت دعب الإ امهدحأ
 رارقإ :لاقيف هنع لأسم نأ نكمي « ؟ ُنوُنُج َكبَأ ١ -مالسلاو ةالصلاهياع- هلوقو :ق

 قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ««1١3//1؟) ربلادبع نبال ديهمتلا )7١4/17(« ىربكلا ةنودملا

 راكذتسالا «(075) ريلادبع نبال يناكلا ء(۲۳۳) يِمْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا 594 /5)

 ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ ء(۳۲۸ /۲) دسر نبال دهتجملا ةيادب «(57/ /۷) ربلادبع نبال

 0 /0) يِْطْرَفْلل مهفملا ٠ /۸) يشرخلل ليلخ رصتخ حرش (1117/5)

 يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا :(571/1) نَّرُّما رص تخ ٠١١(« /5) (18» /۷) يعفاشلل مألا

 عانقإلا (441/5) يلاَرَعْلل طيسولا «(1۹۳ /11) ملم حيحص ىلع يوَوَتلا حرش (20/17)

 ةناعإ .(14 /0) يراصنألل جهنملا حرش )١48/5(« يرابيلملل نیلا حتف «(174) يزول

 .(748) يواجلل نيزلا ةياهن ء(٤۲۷ /۲) يراصنألل باهولا حتف ء(۸٤١ )٤/ يطاّيْمِدلل نيبلاطلا

 ريلادبع نبال ديهمتلا .يفوكلا دامو «يِرَطلاو دّؤاَدو روث يبأ لوق وهو «يتبْلا ناثعو ْثْيَّللا لثم

 ٤(. 5/0 /۷) ريلادبع نبال راكذتسالا ۰۷/۱۲

 نبا هركذ ام اذه انه ىلإ تارم عبرأ طارتشا ثيدحلا اذه نم ةيفنحلا تذخأ دقو :ِناَهِكاَقْلا لوق نم

 .(5//111) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . مجرلاو دلجلا نيب (خ) ةخسن يف
 )١١119/4(. ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ِيناَمِكاَمْلا

 )٤/ ١١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو (ى ءديِعْلا قيقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ



 (هال؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 هلاؤس يف ةمكحلا هجو |مف ءنونج هب سيل هنأ :هلوق دغي م ًانونجم ناك ولف ءربتعُم ريغ نونجملا

 ؟رثؤملا وه هفرعي نمي هريغ”لاؤس لب كلذ نع
 عقو نوكي ال نأ ريدقت ىلعو « "كلذ نع هريغ لأس هنأ درو دق هنأ هباوجو:لاق

 رمألا ينبيف هلقعو هتبثت هتعجارمو هتبطاخمب نيبتيل هلاؤس نوكي نأ نكميف ؛هريغ لاوس

 ("7.نونجلا مدعب هرارقإ درجم ىلع ال «هيلع
 ظالغإلا قيرط ىلع“ [ءاج] كلذ نوكي نأ وهو رخآ ًاهجو يدنع لمتحيو :تلق

 تناك ىلاعت هللا نيبو هنيب اهيف ةبوتلا َّنأو ءانزلاب هسفن ىلع رارقإلاب '”هنالعإل هل رجزلاو هيلع
 :-مالسلاوةالصلاه يلع - هلوق هحضويو هديؤيو «ألملا يف هسفن ىلع هتداهشو هرارقإ نمي ىلوأ هقح يف

 كرس اله »:رخآلا ثيدحلا يفو «” « ريَتْسَيْلَق ٍتاَروُذاَقْلا هذه نمي يشب لبا نم »

 هذه يناَِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هلاؤس (ق) ةخسن يف ١(

 )٤/ ١١۸(. ماكحألا ماكحإ .تارابعلا

 ىَنّزلاب ِهِسْفَت ىلع فرعا نم باپ (0) باب دودا بات( 4 )باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدحلا اذه
 .(15946) ثيدحلا ( ۳۲۳ ۳

 )٤/ ١١۷١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .هنأ ىلع ال (ق) ةخسن يف

 نب رصن نب رحب انث «بوقعي نب دمحم سابعا وبأ انئدح :لاق- هللا همحر - مكاحلا هللادبع وبأ هجرخأ

 رايد نب هللادبع ينثدح ديعس نب ىبحي نع «ضاَيِع نب سنأ انث ءىسوم نب دسأ انث «ينالو ا قباس
 ةروذاقلا هذه اوبنتجا لاقف :لاقف ءيِمّلْسَأْلا مجر نأ دعب ماق ل هللا لوسر نأ » : رمع نب هللا دبع نع

 با هيلع ْمِقثُهََحْفَص انل ي نم هنإف. هللا لإ بيلو لا روپ ريَ لأ نمف ءاهنع هللا یمن يتلا
 . « لجو زع هللا

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 ` . ۳١۷ صاج ثلاثلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف هتمجرت تقبس :بوقعي نب دمحم :ساّبَعلا وبأ-

 .(870) مقر (8537 /۳) ظافحلا ةركذت . ةقثلا ديفملا ماَمإلا:يبهذلا هنع لاق

 ةنس تام ءةرشع ةيداحلا نم «ةقث «هللادبع وب «يرصملا ءمهالوم الرا قباس نب رصن نب رحب-
 تبطل



 ١ (ها؟4تز يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 .(89) مقر (۱۲۰) بيرقتلا .نك «ةنس نونايثو عبس هلو م۷

 «برغي قودص َهَنُّسلا دسأ «يومألا ناورم نب كللادبع نب ديِلَوْلا نب ميهاربإ نب ىسوم نب دسأ-
 .(۳۹4) مقر ١٠١( 5) بيرقتلا .س د تخ «نوناث هلوء ه1 17 ةنس تام «ةعساتلا نم ءبصن هيفو

 .(500) مقر (017 /؟) يزملل لامكلا بيذب# . ةقث :يِئاَسّتلا لاق

 .(۷۹) مقر (۲۲۱ /۱) تاقثلا ةفرعم .ةقث :ٍلْجِعْلا لاق

 .(17515) مقر (175/4) تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ

 )١١٤١(. مقر (54/5) ريبكلا خيراتلا .ثيدحلا روهشم وه :يِراَخُبْلا لاق

 .(4) مقر )٠١/ ۷١( يِبَهَّذلِل مالسإلا خيرات . ةقث :سُتوُي نبا لاقو

 ةنس تام ءةنماثلا نم ءةقث «يندملا ةرمض وبأ يللا ءنمحرلادبع وبأ «ةرمض نب ضايع نب سنأ-

 .(0514) مقر )١١85( بيرقتلا .عءةنس نوعستو تس هلو ه٠

 نباهنعلاق ١1". صاج ثلاثلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف هتمجرت تقبس :ديعس نب ىيحي-

 )۷٥٥4(. مقر (091) بيرقتلا . تبث ةقث :رجح

 تام «ةعبارلا نم «ةقث هرمع نبا ىلوم ؛يندملا ؛نمحر لادبع وبأ «مهالوم هِيِوَدَعْلا رائيد نب هللادبع-

 )۳۳۰١(. مقر (۳۰۲) بيرقتلا .ع ىه ۱۲۷ةنس

 :رمع نبا-

 :ثيدحلا جيرخت

 ؛(9715) ثيدحلا (۲۷۲ /5) «ةبانإلاو ةبوتلا (5 )٠ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ «ثيدح نم ةعطق

 يِقَمْيَبْلاو ءضاّيِع نب سنأ قيرط نم امهالك «(۳۷) ثيدحلا )١/ ١١( راثآلا لكشم يف يِواَحّطلاَو

 077” ٠ /۸) قو هللا رتسنب راتتسالا يف ءاج ام (۷) باب ءطوسلا ةفص باوبأ عامج «ىربكلا نئسلا يف

 نب ىيحي نب نيسحلا نع «رافحلا رفعج نب دمحم نب لاله حتفلا يأ قيرط نم ء(۱۷۳۷۹) ثيدحلا

 نب ىيحي قيرط نسم مهعيمج «يفقثلا باهولادبع نع «يلابرلا ورمع نب صفح نع «ناطقلا شايع

 .اعوفرم هب رمع نب هللادبع نع «راتید نب هللادبع ينثدح «ديعس

 مكاَحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا .هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق
٠ (TY/0 

 ۲۷١(. /۲) ةحيحصلا ةلسلسلا .الاق امك وه و «يبهذلا هقفاوو :ينابلألا خيشلا لاقو



 ( ها/4١ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 مس حلل aaa ppg اس طش سس ساس هاما ساس

 ىلع كو يبنلا لأسي نأ هقح يف لثمألا ناك هنأ وأ «ىنعملا اذه يف امم كلذ ريغو 2” « كارب

 «حلاص نب هللادبع انث ؛ٌيِييِطاَرَقْلا ديزي نب فسوي ديزي وبأ انثدح :لاق- هللا هحر- ينارَّطلا هجرخأ )١(

 نع «يلارَه نب مْيَعُت نب ديزي نعِرِدَكتلا نب دمحم نع ءديعس نب ىيحي ينثدح ءدْعَس نب ثّيَّللا ينثدح

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 «ةرشع ةيداملا نو «ةقث تيم ينب ىلوم «دیزپ وبأ «يِييِطاَرَْلا لماك نب ديزي نب فسوي :دیزی وبأ-
 .(۷۸۹۳) مقر (7١١)بيرقتلا.س «ةنس ةئم شاع هنإ :لاقيو ۲۸۷ ةنس تام

 ريِثَك قودص ءْثَِّللا بتاكءيرصملا «حلاص وبأ ءيِنَهّجلا ٍمِلْسُم نب دمحم نب حلاص نب هللادبع-

 «ةنس نوناثو سمح هلو ه۲۲۲ ةنس تام «ةرشاعلا نم ءةلفغ هيف تناكو «هباتك يف تبث «طلغلا

 .(۳۳۸۸) مقر (۳۰۸) بيرقتلا .ق ت د تخ

 .ريكانم هل ثيدحلا حلاص رثكم :يبهذلا لاق

 فشاكلا ((75314) مقر (47 )١/ ءافعضلا يف ينغملا . ثيدحلا نسح ناك ةَعْرُر وبأ لاق

 .(۲۷۸1) مقر( 655/1

 .سأب هب ناك ىرأ ام :نيِعَم نبا نع دينجلا نب ميهاربإ لاقو

 نبا مهنع كلذ لقن .[۲۸۳ت]شارخ نبا لاق اذكو .ةقث :نيِعَم نبا نع روصنم نب قلاخادبع لاق

 .(400) مقر (57 ٠ /0) بيذهتلا بیذہت يف رجح

 :لاقف ثلا بتاك حلاص يبأ نع دمحم نب حلاص يلع ابأ تلأس :يفسنلا فلخ نب نمؤملادبع لاقو

 .00795) مقر -1١( ۱۰۲ /19) يزملل لايكلا بيذهت .هقثوي نيِعَم نب ىبحي ناك

 (1۳) ءافعضلا .ةقثب سيل :يِياَسَلا لاقو

 ريكانملا هدنعو «تاقثلا ثيدح هبشي الام تابثألا نع يوري ءادج ثيدحلا ركنم :ناّبِح نبا لاق

 .(0۷۳) مقر 5١( /؟) نيحورجملا .اقودص هسفن يف ناكو «ةمثأ ريهاشم ماوقأ نع ةريثكلا

 دمعتي الو «طلغ هنوتمو هديناسأ يف هثيدح يف عقي هنأ الإ ثيدحلا ميقتسم يدنع وهو :يِدَع نبا لاق

 )5//7١1(. ءافعضلا يف لماكلا .بذكلا

 .(۳۹۸) مقر (۸۷ /0) متاح يآ نبال حرجلا .هتملع ام نيمأ قودص :متاح وبأ لاقو

 ني ءروهشم مامإ هيقف تبث ةقث ءيرصملا «ثراحلا وبأ «يمهفلا نمحر لادبع نب دْعَس نب ثّيّللا-

 )0٦۸٤(. مقر( ٤٦ ٤)بيرقتلا .ع ه ١1/5 ةنس نابعش يف تام «ةعباسلا



 aû) | يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 جئت سلس سس ا ربا ب

 انز لجر يف لوقت ام هللا لوسر اي :ًالّثم لوقيف «نييعت ريغ .نم ءاتفتسالاو داشرتسالا ةهج

 هيلع- هرمأي ام لشتمیف ك5 هللا نيبو هنيب اميف بوتي نأ وأ دحل ا هيلع ماقيف رقي نأ نصح وهو

 يعرشلا مكحلا نع لاوس ريغ نِمًانلعُم رارقإلا ىلع مدقأ ثيحف «كلذ يف - مالسلاو ةالصلا

 .« ؟ ْنوُنُج ٌكبأ » :هل هلوق - مالسلاوةالصلاهيلع- هنم َنُّسَحَف هل لقع ال ْنَم لعق هلْعِف هبشأ

 .ملعأ هللاو
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 نبا هنع لاق .7١7ص ١ج ثلاثلا ثيدحلا «صاصقلا باتك يف هتمجرت تقبس :ديعس نب ىيحي-

 .01/809) مقر (291) بيرقتلا . تبث ةقث :رجح

 وأ ه170 ةنس تام ءةثلاثلا نيءلضاف ةقث «يندملا يملا ريدا نب هللادبع نب رِدَكُتُا نب دمح-

 .(0577517) مقر )٥۰۸( بيرقتلا .ع ءاهدعب

 .س د م «ةلسرم هدج نع هتياورو «ةسماخلا نم ؛لوبقم ءيِمَلْسَُألا لازه نب ميعن نب ديزي-
 .(۷۷۸۷) مقر 6١( 0)بيرقتلا

 .(531/1) مقر (2 ٤۸ /5) تاقثلا يف َناّبِح نبا هركذ

 . )3١7( مقر (1313//؟) تاقثلا ةفرعم .ةقث :ٍلْجِعْلا لاق

 مقر (017) بيرقتلا .س «نييقد ا ةقبط يف دْعَس نبا هركذ ءياحص ءيِمّلْسَألا ديزي نب لاّره-

(VAY) 

 :ثيدحلا جيرخت

 نب دمحم قيرط نم (٠01)ثيدحلا(77/١١١) ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 نب ِمْيَحُت نب ديزي قيرط نم امهالك ديعس نب ىبحي قيرط نم ديهمتلا يف ربلادبع نياو دكا
 دج نعم لازم

 :مكحلا

 يف كلذ درو امك «لازه نع ريكا نب دمحم هعبات لازه نب ميعن نب ديزيو .قبس امل فيعض هدانسإ

 1١78(. /۲۳)رلادبع نبال ديهمتلا

 مقر( ۳٠٠ /6) ىربكلا ىئاسنلا ننس يف |ك«هوحنب ديعس نب ةف هعبات دقف حلاص نب هللادبع امأ

.(YYYA 

 .هريغل نسحلا ةجرد ىلإ يقتري - ملعأ هللاو - ثيدحلاف

 .ىلاعت (ق) ةخسن يف )١(



 (د٤۷۴ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 rmn arnane raat شا هسا

 :يأ - فاقلاو ةمجعملا لاذلاب وه- «ٌةَراَجحْلا ُهْنَقَلْوَأ »:هلوقو

 [ق /ب /۱۳۷]/ دما

 ^. هيلو سكلاب ّقِلَذ دقو ٌقلقلا - كيرحتلاب - قّلّذلا :يِرَمْؤَجلا لاق

 ° .هفرط ءيش لک یدو ءاهدحب هتباصأ :هريغ لاقو

 .ظفللا ال ىنعملا ريسفت اذهو «” هتعجوأو ُهْنملآ :ليقو

 هل رفحلا [خ /أ / 75411/ مدع ىلع ليلد « بره » :هلوق

 مأ هنم لبقي له ءرذع ريغل هرارقإ نع عجر اذإ انزلاب رقملا يف سانلا فلتخا دقو : ع

 ءاذه بره دق :لاقو «ثيدحلا اذهب هعوجر لبقي مل نم قلعت دقو «نالوق هيف اندنعف ؟ ال

 .هتيدب - ٌمالسلاو ةالصلا هيلع- مهرمأي مو هبوره دعب هولتقو

 ىلإ ينودر ِمْوَق اي َّحَرَص ٍةَراَججْلا سَم َدَجَو الف » :مِلْسُم باتك ريغ يف عفو دقو
 «يلتاق ريغ كيبنلا نأ ينوربخأو «ئسفن نم ينورغو «ينولتق ْمُه يموق ناف هي هللا لوسر

 هب ينومتئجو ّلجّرلا ُمُتْكَرَت الهف :لاق 44 يبنلا ىلإ اَنْعَجَر |ملف«هانلتق ىتح هنع عزن ملف

 20.2 تبشتسيل

 )١( مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو اہک ءيِوَوَتلا مالك صن اذه )١195/11(.

 يدزألل مِلْسُمو يِراَخّبْلل نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت «(77* /1) يزول ا نبال ثيدحلا بيرغ (؟)

 ناسل ء(١٠٠ /۲) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا «(17 /۲) يرشح زلل قئافلا «(597) يديمحلا

 .07715 /؟0) يِدْيبُرلل سورعلا جات )١١1/1١( روظنم نبال برعلا

 ١١78(. /۲) يرهوجلل حاحصلا (9)

 «(71/ /۲) ملعملا هباتك يف درو اك «يرزالا مالك صن اذه انه ىلإ اهدحب هتباصأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم ()
 ۱۹٤(« /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع يوّونلا حرش «(707/1) يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا

 ٠١١(. /) يِْطْرَمْلل مهفملا

 )٥( يبَطَخلل ثيدحلا بیرغ ء(۲۷۰ /۱) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم )۱/ 70.

 )٤/ ١١۸(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعْلا قيِقد نبا مالك صن اذه (5)

 نب دمحم نع «عْيَرُر نب ديزي انث ةَرَسْيَم نب رمع نب هللادْيَبَع انثدح :لاق- هللا همحر - دّواَد وبأ هجرخأ )¥(
 = ملت 3



 (ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 دمحم نب نسح ينثدح :يل لاقف ءكِلاَم نب زع ام َةَّصِق ةَداَتَق نب رمع نب مصاعل تركذ :لاق «قاَحْسِإ

 لاج نم ْمُتْقِش نم هومر اله ) ¥4 هللا لوسر ِلْوَق نم كلذ ينثدح :لاق «بلاط يبأ نب يلع نب

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 «ةرشاعلا ني هتبث ةقث هدادغب ليزن ءيِرْضَبْلا هديعس وبأ «يٍريِراَوَقْلا ةَرَسْيَم نب رمع نب هللادْييَع-

 )٤١۲١(. مقر (۳۷۳) بيرقتلا .س د م خ «ةنس نوناثو سمخ هلو «حصألا ىلع ه17 0 ةنس تام

 (501) بيرقتلا .عاه ١417 ةنس تام «ةنماثلا ني «تبث ةقث ةَيواَعُم وبأ ءيِرْضَبْلا عبرُر نب ديزي-

 .(۷۷۱۳) مقر

 ثلاثلا ثيدحلا «عاضرلا باتك يف هيف ملعلا لهآ مالكو هتجرت تقبس :قاّحشسإ نب دمحم-

 .۲۸۷ص ۱ج

 )٥۷۲١(. مقر (551/) بيرقتلا .ردقلاو عيشتلاب يمرو سلدي قودص :رجح نبا لاق

 اب الإ مهثيدح نم ءيشب جتحي ال هنأ نع قفتا نم :ةعبارلا ةبترملا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 )١١١(. مقر )2١( نيسلدملا تاقبط .ليهاجملاو ءافعضلا ىلع مهسيلدت ةرثكل «عامسلاب هيف اوحرص

 نسم ؛يزاغملاب ملاع ةقث ءيندملا ءرمع وبأ «يِراَصضْنألا ييْوَألا نالا نب ةَداَتَق نب رمع نب مصاع-
 .0701/1) مقر (585) بيرقتلا .ع ءةئمو نيرشعلا دعب تام «ةعبارلا

 :لاقي «هيقف ةقث :ةيفنحلا نبا هوبأو «يندملا «دمح وبأ «يمشاملا بلاط يأ نب يلع نب دمحم نب نسح-

 مقر )١75( بيرقتلا .ع ءةنسب اهلبق وأ ه١٠١٠١ ةنس تام ءةثلاثلا نم ءاجرالا يف ملكت نم لوأ هنإ

)144( 

 لهآ هبيعي يذلا ءاجرإلا ريغ هيف دمحم نب نسحلا ملكت يذلا ءاجرإلاب دارملا تلق :رجح نبا لاق

 )٠٥٥(. مقر (؟1/5/؟) بيذهتلا بيذبت .ناويإلاب قلعتملا ةنسلا

 :هللادبع نب رباج-

 :ثيدحلا جيرخت

 )٤/ ١55( كِلاَم نب زعام مجر (5) باب «دودحلا (۳۳) باتك يف دٌواَد وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 نب بيبَح نب ىبحي قيرط نم «(۷۲۰۷) ثيدحلا (۲۹۱ /4) هنع عجر مث انزلاب فرتعا اذإ(١١) باب

 نع ةا نب رمع نب مصاع نع «قاَحْسِإ نب دمحم نع «عيرز نب ديزي قيرط نم امهالك «يرع
 تحميل



 ْ (د٤۷۴ت يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 °. هنأش يف ٌرظنأ یتح هومتک رت الآ » :دواَد يبأ دنعو نإ fg o u 0 af f و

 :مكحلا

 .(۳۷۱۷) ثيدحلا (877 /۳) دٌواَد يبأ ننس حيحص .نسح :ينابلألا لاق

 .(" 40 /۷) ليلغلا ءاورإ .ديج دانسإ اذهو : هيف اضيأ لاقو

 )١( ىربكلا يئاسنلا ننس يف ءاج ال قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ينومتكرت (ق) ةخسن يف )٤/۲۹۱(

 ةبيش يبأ نبا فنصمو« (707) مقر )4/  )0 5٠ملف (ق) ةخسن يف ءاج ام امأو / (741/81)مقر

 .هيلع فقأ

 .دّواَذ يبأ دنع ظفللا اذه ىلع فقأ م

 «قاَحشإ نب دمحم نع ءدلاخ وبأ انث لاق «ءالعلا نب دمحم انريخأ :لاق- هللا همحر - يئاَسَتلا هجرخأ

 .هركذف .....:لاق «هيبأ نع ءيِمّلْسَألا رصن نب نامثع يبأ نع «ميهاربإ نب دمحم ينربخأ لاق
 :دنسلا لاجري فيرعتلا

 ةقث :رجح نبا لاق. 177 ص ١ج يناثلا ثيدحلا «قالطلا باتك يف هتمجرت تقبس :ءالعلا نب دمحم-

 .(5705) مقر (500)بيرقتلا .ظفاح

 تام ء«ةئماثلا نم ؛ءىطخي قودص «يفوكلا ءرمحألا ؛دلاخ وبأ ءيِدْرَأْلا نايح نب ناميلس :دلاخ وبأ-

 .(781419) مقر (؟5600) بيرقتلا .ع«نوعبسو عضب هلو اهلبق وأ ه ۱۹۰ ةنس

 .روهشم ةقث :يبهذلا لاق

 مهيف ملكتملا تاقثلا ةاورلا «(4۲) قثوم وهو هيف ملكت نم ركذ .ةجحب سيل :هدحو نيِعَم نبا لاق

 : .(۳۹) مقر )0١(

 ءافعضلا يف ينغملا )۲٠۸٠( مقر )508/1١( فشاكلا. مامإ قودص :-ًاضيأ- يبهذلا لاقو

 .(1619/7) مقر( 79

 )41١(. مقر (179) يِمِراَّذلا نامثع ةياور نيِعَم نبا خيرات . ةقث :نيِعَم نبا لاقو

 .ةقث :ينيدملا نبا لاقو

 .يِئاَسّنلا لاق اذكو «سأب هب سيل :نيِعَم نبا نع يِمِراَّدلا نامثع لاقو

 بيذب# يف رجح نبا مهنع كلذ لقن . ةجحب سيلو قودص :َنيِعَم نبا نع يِروَّدلا ساّبَع لاقو
 بط



 << دولا باتك رح (ها؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .(159/5) بيذهتلا

 )٤۷۷(. مقر )١1١7/4( متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا .قودص :متاح وبأ لاقو

 .(577) مقر (4117/1) تاقثلا ةفرعم .ةقث :ٍلْجِعْلا لاق

 .(8755) مقر ۳۹۰١( /5) .تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذ

 .(791 /5) ىربكلا تاقبطلا .ةقث ناكو :دْعَس نبا لاق

 صج ثلاثلا ثيدحلا عاضرلا باتك يف هيف ملعلا لهأ مالكو هتمجرت تقبس :قاَحْسِإ نب دمحم-

AY 

 )٥۷۲١(. مقر (551/) بيرقتلا .ردقلاو عيشتلاب يمروءسلدي قودص :رجح نبا لاق

 اب الإ مهثيدح نم ءيشب جتحم ال هنأ ىلع قفتا نم :ةعبارلا ةبترملا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 (01) رجح نبال نيسلدملا تاقبط .ليهاجملاو ءافعضلا ىلع مهسيلدت ةرثكل «عامسلاب هيف اوحرص

 .(1؟8) مقر

 تام «ةعبارلا نِ «دارفأ هل ةقث «يندملا ءةللادبع وبأ ءيمّيَتلا دلاخ نب ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم-

 .(5591) مقر (550) بيرقتلا .ع «حيحصلا ىلع ه١ ةنس

 .ةقث :شارخ نباو ىَئاَسْنلاَو نيِعَم نبا لاق

 .(5/9) رَجَح نبال بيذهتلا بيذبت .ثيدحلا ريثك ةقث ناك :دْعَس نبا لاقو

 (517/5) يِحاَبلل حيرجتلاو ليدعتلا .ريكانم ثيداحأ يوري ءيش هئيدح يف :لبنح نب دَّمْحَأ لاقو

 )٤٥٩(. مقر

 )1١8(. مقر ۱۲١( /۱) ظافحلا ةركذت .ةقثلا مالا :يبهذلا لاقو

 )٠١٤٩(. مقر ۱۸٤( /۷) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجا .ةقث :متاح وبأ لاق

 )٥۳۰۰(. مقر (۳۸۱ /0) تاقثلا يف ناب نبا هركذ

 نب مثيحلا وبأ وهو ء(10۷) بيرقتلا رصن نب مثيهلا وبأ «هباوص :رجح نبا لاق ءرصن نب ناهثع وبأ-
 .(8470) مقر (181)بيرقتلا.س «رماع همسا :ليقو «ةثلاثلا نِي «لوبقم يِوَّلْسَأْلا رهد نب رصن

 .(18805) مقر (4ا/١ /۲) فشاكلا .نالوهجم هيبأ نع رصن نب مشيه وبأ :يبهذلا لاق

 س «هنع ةياورلاب مشيا هنبا درفت «ةنيدملا لزن «يباحص ءيِمَلْسَألا مرخألا نب رهد نب رصن-
 )0711١١. مقر (51*)بيرقتلا '



 (ها54ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OCONEEت سس بج يمس ص سس  

 عو

 هذه ضعب يف حّرص دقف « هيلع هللا بوني بوني نَا ُهَلَعَل هوُمتُکرت ااه ١ :هدنعو

 فرتعا اذإ )٠١( باب ؛مجرلا (517) باتك «ىربكلا نئسلا يف يِئاَسَنلا هجرخأ «ثيدح نم ةعطق

 نباو ءدلاخ وبأ انث لاق ءءالعلا نب دمحم قيرط نم )77١5(: ثيدحلا ۱ )٤/ هنع عجر مث انزلاب

 ؟هرارقإ دعب هب عنصي امو ؟دريةرم مك ينازلا يف )١15( ؛دودحلا باتك«هفنصم يف ةبيش يبأ

 لاق «قاَحْسِإ نب دمحم قيرط نم امهالك ءرمحألا دلاخ وبأ انثدح لاق ءركب يبأ قيرط نم )/ 04٠(«

 .هيبأ نع ؛يِمّلْسَألا رصن نب نامثع يآ نع «ميهاربإ نب دمحم ينربخأ

 :مكحلا

 حّرص دقف قاَحْسِإ نب دمحم امأو «عباتم ىلع هل فقأ مل رصن نب مئيحلا وبأ هيف نأل «فيعض هدانسإ

 ينثدح لاق «قاَحشإ نب دمحم انث لاق؛عيرز نب ديزي هعبات دقف يِزلا نايح نب ناهيلس امأو «عامسلاب

 يِئاَسَّنلا ننس يف كلذ درو امك. هيبأ نع هيِمَلْسَألا رهد نب رصن ني مكيهلا بأ نع «ميهاربإ نب دمحم

 )۷۲١۷(. ثيدحلا (۲۹۱ /5) ىربكلا

 دْعَس نب ماشه نع «عیکو انث هيراَبْنَألا نايلس نب دمحم انثدح :لاق- هللا همحر - دوا وبأ هجرخأ

 :لاق هيبأ نع «لاَرَه نب ميعن نب ديزي ينثدح لاق

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 .د ها 6 ةنس تام «ةرشاعلا نم «قودص ءدٌوإَذ بأ نب «نوراه وبأ «يرابنألا ناميلس نب دمحم-

 .(0975) مقر )٤۸۲( بيرقتلا

 يف تام «ةعساتلا رابك نم هدباع ظفاح ةقث «يفوكلا َناّيْفُس وبأ ءيِماْوُرلا حيلم نب حارجلا نب عيكو-

 .07415) مقر (041) بيرقتلا .ع ءةنس نوعبس هلو نيتتمو نيعستو عبس ةنس لوأو تس ةنس رخآ

 «ةعباسلا رابك نِم «عيشتلاب يمرو «ماهوأ هل قودص «ديعس وبأ وأ «دابع وبأ «يندملادْعَس نب ماشه-

 )۷۲۹٤(. مقر (۷۲٥)بیرقتلا ٤. م تخ ءاهلبق وأ ه١ ةنس تام

 )٠١٤(. ءافعضلا .فيعض :يِئاَسَّنلا لاق

 .هنع ثدحي ال ناطقلا ىيحي ناك :نيِعَم نبا لاقو

 .ثيدحلا مكحمب وه سيل :لبنح نب دمخ لاقو

 (185)قثوم وهو هيف ملكت نم ركذ يف يبهذلا مهنع كلذ لقن . هتنيل :مكاحلا هللادبع وبأ لاقو

 .0"0 )مقر



 (هال14ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
e SS SL ero ol 

 0 ١ 5) ةبيش يبأ نبا تالاؤس .يوقلاب نكي لو حلاص وه :نيِعَم نب یجب لاق

 (۳۹۱) يعذربلا تاالؤس .ثيدم ا يهاو دْعَس نب ماشه :ةَعْرُر وبأ لاق

 .(0934) مقر (77/9”7) فشاكلا.ثيدحلا نسح :يبهذلا لاق '

 .ملسأ نب ديز يف سانلا تبثأ ةقث وه :دٌواَد وبأ لاقو

 .اذكو اذك وه :لاقف «هنع بأ تلأس :دّمْحَأ نب هللادبع لاقو

 مالعأ ريس يف يبهذلا مهنع كلذ لقن .يوقلا كاذب سيل :نيِعَم نبا نع حلاص نب ةّيِواَعُم ىورو

 .(175) مقر (7 44 /۷) يبذل ءالبنلا

 )۲٤۱(. مقر 5١( /4) ليدعتلاو حرجلا .ءاوس يدنع قاَحْسِإ نباو وه :متاح وبأ لاقو

 )۱٠۹/۷(. ءافعضلا يف لماكلا .هثيدح بتكي هفعض عم :يِدَع نبا لاقو

 حرجا .فعض هيف دْعَس نب ماشه :لوقي نيم نب ى تعمس :لاق يِروّدلا دمحم نب ساّنَعلا لاق

 .(041)مقرا(ك1 /9) متاح يأ نبال ليدعتلاو

 0 )٠ مقر (۳۲۸ /۲) .ثيدحلا نسح :ٍلْجِعْلا لاق

 .ء يشب سيل :ىيحي لاق

 (1074 /۳) نيكورتملاو ءافعضلا يف يِزْوَجْلا نبا اهنع كلذ لقن .ثيدحلا مكح وه سيل :دحأ لاقو

 .(095) مقر

 .۳۹۷ ص ۱ج عيارلا ثيدحلا ؛دودحلا باتك يف هيف ملعلا لهآ مالكو هتمجرت تقبس :ميعن نب ديزي-

 .(۷۷۸۷) مقر (102)بيرقتلا .لوبقم :رجح نبا هنع لاق

 ۱۷٤( /7) بيرقتلا .س د ديزي هنبا الإ وار هل ام «ةنيدملا لزن ءيباحص ءيِمّلْسَألا لاره نب ميعن-

 .0095) مقر

 :ثيدحلا جيرخت

 )٤/ ٠٤١( كِلاَم نب زعام مجر(4)باب ,دودحلا (۳۳)باتک يف ِدٌّواَد وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 ننسلا يف يِتاَسْنِلاوءدْعَس نب ماشه نع«عيكو انث «نايلس نب دمحم قيرط نمء(5 419)ثيدحلا

 نم ء(١۷۲ ٥)ثیدحلا (۲۹۰ /5) هنع عجر مث انزلاب فرتعا اذإ )٠١( باب :(517/) باتك «ىربكلا



 ْ (ه174ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :مكحلا

 .(08 )٤/ ريبخلا صيخلتلا .نسح هدانسإو :رجح نبا لاق

 ي راسلا دنع رياجج ثيدح هل دهشيو ءِمِلْسُم لاجر هلاجرو «نسح دانسإ اذهو :ينابلألا خيشلا لاقو

 (”1/5) يِذِمْدَّتلاو )٤٤١١( ثيدحلا ۱٤۸( /4) دٌواَذ وبأو :(1475) ثيدحلا )١500/5(

 . مهريغو (۳۲۲۳ /۳) هدنسم يف دَمْحَأَو )١4175( ثيدحلا

 (174 /5) دّواَد وبأ هجرخأ . هوحن هب ميعن نب ديزي نع ملسأ نب ديز هعبات دقف دْعَس نب ماشه امأو

 (507/5) كردتسملا يف مِكاَاوء(71957) ثيدحلا (۲۱۷ /ه)دَمْأو ء(۳۷۸٤ )٤۳۷۷- ثيدحلا

 .("هم- "ه5 /۷)لیلغلا ءاورإ )808٠0(. ثيدحلا

 .(0/15) مقر (م185/9) ...نأ هلعل :هلوق نود .حيحص :دّواَد بأ ننس حيحص يف لاقو

 )١( ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(۲۵۷ /۲) ملعملا هباتك يف درو اكءيرِزاُما مالك صن اذه )5/ 01١(.



 (ها74ت ) يِنايكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :٠ :سفغاقلا ثيدحلا ©

 نأ :هل اوُركَدف و هللا لوسر ىلإ اوؤاج دويل نإ ١ :لاق هن # رمع نب هللا دبع نع

 ؟مْجَّرلا ِنَأَك يف قالا يف نوما : هللا لوسر مهل لاقف ایر اجرو مهنم رشا
 ةاَرْولا اون َمْجّرلا اهيف نإ ميلك :ماَّس نب ؛ هللادبع لاقف َنوُدَلِجيَو ْمُهْحَضُفَ EH :اوُاَقَ

 ەر
 نب لاد بع هل لاقف هاَهَدْعَ امو البق مرفق «مْجّرلا ةیآ ىلع ٠ ُهَدَي ْمُهّدَحَأ َعَضَوَف ءاَهوُرَكَتَ

 للك يبنلا اي رم هاف دمحم اي ّقَدَص اقف هولا يآ ابف اذ هبه كدب مذ :مالَس

 > .«ةَراَجْجلا اًهيِقَيوْرْلا ىلع انجب ّلُجَرلا تيار هاجر

 © .اًيروُص نب هللادبع :وه مجّرلا ةيآ ىلع هدي عضو يذلا :4 فنصملا لاق

 نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .همسا ينرضحب الف دوهيلا نم ينازلا لجرلا امأ :نّقلْلا نبا لاق

 .(۱۸۸ /۹) نقلل

 ٤١۳(. /۲) يليهسلل فنألا ضورلا . ةرسب اهمساف :ةأرملا امأو

 نبال ةباغلا دسأ . ه۳ ةنس يفوت«فسوي وبأءيِراَصَنألا مث ٌيِئاَرْسإلا ثا ا نب مالَس نب هللا دبع

 )٤۷۲۸(. مقر )١١8/5( رَّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا «(۲۹۷۳) مقر (۲۹۸ /۳) ريثألا

 مو مخ نورتي انك رھیا :َلاَعَت هللا لوک (۳) باب قانا (15) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ

 عم هلثمب (72475) ثيدحلا ۰ /145[)5 :ةرقبلا] 4 قومك مو كلا حوش ديل مهتماً

 يف ِةَّمَّذلا ٍلْمَأ ِدوُهيلا مج( باب ودا (4) باتك يف ِمِلْسُمو هفورح يف ريسي فالتخا

 .هوحنب )١1599( ثيدحلا (177 /)ىّنّرلا

 يرابلا حتف «(184 /۷) يِزاَّرلل ريبكلا ريسفتلا ء(۷۲۸ /۲) لاوكشب نبال ةمهبملا ء(سألا ضماوغ

 يِيْيَعْلل يراقلا ةدمع )۲۳۹/١( ماشا نبال ريدقلا حتف حرش «(114/17) رّجَح نبال

 ؛(85 /15) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع 2١١8 /4) ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ «(197 /75)

 حتف ةمدقم )0١7/4(( يَِلْيَّزلل ةيارلا بصن ء(۸ /۸) يقارعلل بيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط

 يسولألل يناعملا حور ١75(« /۷) يراقلل حيتافملا ةاقرم 40700 )1١/ رجح نبال يرابلا

 نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا . ليئارسإلا روص نبا :لاقيو اًيِروُص نب هللادبع وهو .(80/1)

 .(41/71/) مقر )۱۳۳/٤( رجح



 (ها/74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :حرشلا

 هنم عدتسي مل نِإو «مكاحلا مالك ءانثأ يف مكتلا سلجم يرضاح ضعب مالك زاوج هيف

 نب هللادبع لوقل ءهيعّذي ایف بذك نک اهب مج هّيعرش ةدئاف همالك ىلع بت درت اذإ مالكلا
 يف مالسإلا رابتعا يف فالخلا ركذ“ مدقت دقو )4 َمْجَّرلا ةيآ اهيف نإ متد: قط مالس

 .هطارتش ثا انبهذم نإف .ناصحإلا

 مل موجرملا اذه َّنأ ىلع” كلام دنع لومحم وهو «ثيدحلا اذهب طرتشي مل نم قلعتو
 © .ءاسنلا لتق نع يهنلا لبق ناك هَلَعَلَف ةأرملا هجر امأو «مّدلا حابم وهف ةمذ هل نكت

 اذكه اوتأ اذإ مَّن اندنعو نم كلذ اوبلطف 6# يبا يلإ اومكاحت مه مهمأل :ليقو :ع

 ؛مالسإلا مكس َمَكَح مك ناف کی ل ءاش نإ و «مهنيب مكح اش نإ بخ مكاحلا نأ

 :هلوق '”[ىلع] ٌليلد وهو .مهنابهرو“”مهتفقاسأ يأرو ءامهنم هيلع موكحملا يأرب كلذو

 ,؟96كلذب مهورمأ ماا نأ» مِلْسُم ريغ ينو «(دوهيلا تءاجا»

 نم لا يعي مك ةعامحو نالا لاق مهني | يف مكاحلا ريختتبو

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.تبترت (ق) ةخسن يف

 FAS ص ١ج يناثلا ثيدحلا .دودحلا باتك يف كلذو

 «(5377 /۷) ريلادبع نبال راكذتسالا 077 /17) يناَرَقْلل ةريخذلا (5 )١١/ ٠٠ ىربكلا ةنودملا

 0۳0119 بيادبع نبل ديمتل

 0109/50 معلا هاك درو

 روظنم نبال برعلا ناسل .ينايرس مسا وهو ؛ىراصنلا ءاملع نم سيئرلا ملاعلا :فّتشُألا

.)165/9( 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ننس « (10 1)ثيدحلا(97/5١) نييدوهيلا مجر (5)باي « دودحلا (۳۳) باتك دواد يبأ ننس

 .(15891/)مقر (؟ 41 /۸) نييمذلا يف ءاج ام (۳۷) باب « دودحلا باتك ىربكلا يقل

 .(014 /5) ءاهلاب هلاق :لاق اهفورحب تارابعلا هذه ٍناّهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ملعملا لاكإ يف

 يِزاَريَّشلل بذهملا ء«(١٠٠ /۹) يِدْرَواَيْلل ريبكلا يواحلا ٠١١(. )5/ ٠١١( /5) يعفاشلل مألا
 تامل



 ( ها”4ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOOجس جبسم >>> مو بطل هاجم 000101001101000: 111700005000000:  

 لاقو 4 َمُوْتَع عا وأ مب معان وياج نإ :ىلاعت هلوق مهتجحو '”فلسلا

 (9.فلسلا نم ٌةعامج هلاقو لاح لكب مهنيب مكي :ةٌقينَحوبأ

 ءيجمل مهنم نيمكاحتملا نيب مكحي له «ةّقيِنَح يبأ باحصأو انباحصأ فلتخا مث

 ؟هب نايضريو هب مكح اهب "”[|مهملعي] ىتح وأ ءأعم ايجي [ق /أ1 /118] /ىتح وأ ءامهدحأ

 ملام هنأو «يحولاب هب ملعأ دق هنأ لمتحم وه :ليق ءةاروتلا يف اع مه إب يبنلا لاَوُسو

 نم ملسأ نمم '”هقثو نمم كلذ ملع نوكي وأ ءهومّتك ومّتك نيح هيلع فخي مل اذهو ءاهنم هوريغي

 نم ةتحص ملعتسي مث «مهدنع اع ًارابختسا كلذ نع مهلأس نوكي نأ لمتحيو «مهئاملع

 وأ «هيلإ مهمكح اوفرصو كلذب اوضر مّتأل امإ ةاروتلا يف اب همكُح نوكيو «ىلاعت هللا لّبِق

 .لوصألا لهأل نيلوقلا دحأ ىلع خسني ملام انل مزال انلبق نم عرش نأل

 لزنأ ام ةفرعم ىلإ نحن : لص ال ذإ 2 يبنلل ًاصوصخ ناك اذه نإ: ليقدقو

.) 5/١ 

 راكذتسالا .ساّبَع نبا نع كلذ يورو هيِحَحّنلاو «يِمَّْشلاو ءءاَطَغ لوق وهو ءكِلاَم كلذ لاق نممو )١(

 .(45 /۷) ريلادبع نبال

 .(8؟) ةيآلا دالا روس (؟)

 )١57/5(. يِراَخَّطلل راثآلا يناعم حرش (۳)

 دحأ وهو «مكحلاو «يدسلاو «زيزعلادبع نب رمعو «يِرْمّزلا لاق هبو ءساّبَع نبا نع كلذ يِوُرَو (4)
 مهفملا (5 5١ /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا «(579 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .يعفاشلا يلوق

 11١(. /5) يِطْرُقْلل

 يذلا ردصملا نم هتبثأ ام مالكلا ميقتسي ىتح باوصلاو ءاملعي (ق) ةخسن ينو.اهملعي (خ) ةخسن يف (5)

 .(019/0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .تارابعلا هذه ناَمِكاَقْلا هنم ذخأ

 يف ءاج امل قفاوم وهو «مالكلا ميقتسي ىتح (ق) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو« هقثو (خ) ةخسن يف (5)

 (هالمث 0599-١ /۵) تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخآ يذلا ملعملا لامكإ



 (ه174ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نَا وبيلا ابي مک :ىلاعت هلوقلو .هدعب هب لمعي مل ًادحأ نأ عاجإللو '"”مهيلع
 Mm ملعأ هللاو 4 دام تدل السا

 ةانثملا حتفب - يلا برر عدم با لاک ع اد :هلوقو

 (9 .ليمي :يأ - ةزمه اهدعب «ةحوتغم نون اهدعب «ميجلا نوكسو «تحت

 :ًاودح ونحب انح :لاقُي ةلمهملا ءاح اب“ ظفللا َّنأب رعشُي ام مهضعب مالك ينو :ق

 .ملعأ لاو” .ءيشلا ىلع بكأ اذإ

 س N DRT TL ال

 يف ءاج امل قفاوم وهو «مالكلا ميقتسي ىتح (خ) ةخسن نم هتبثأ ام باوصلاو .مهيلإ (ق) ةخسن يف (1)

 . ٠٠١( /0) تارابعلا هذه يناَمِكاَْلا هنم ذخأ يذلا ملعملا لاكإ

 )٤٤(. ةيآلا قّدِئاَلا ةروس (؟)

 نبال راكذتسالا )٥/ ٠*57(« ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن ىهتني انه ىلإ (۳)

 ٤0۹(. /۷) ربلادبع

 بيرغ يف ةياهنلا ء(١١٠ )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِحْلا قيقَد نبا هيلع صن ام اذه (5)

 )١/ 18٠(. يِدْيَبْرلل سورعلا جات 07*07 /1) ريثألا نبال رثألا

 هنم ذخأ يذلا ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ يف ءاج امل ةقفاوم يهو .ةظفللا (ق) ةخسن يف (5)

 )٤/ ١7١(. اهفورحب تارابعلا هذه ٍنناَمِكاَقْل

 .ىنحي (ق) ةخسن يف (5)

 راونألا قراشم «(1١؟4/١) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك صن ىهتني انه ىلإ (۷)

 روظنم نبال برعلا ناسل ء(١٠ 5 )١/ ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(١١١ )١/ ضاّيِع يضاقلل

۳/10( 



 (ها؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
earmark NLL reeسڪ  | 

 :سحاسلا ثيدحلا &

 دق ِنْذِإ ريب َكْيَلَع َمَلَطا ما أ ول » :لاق و هللا لور نأ  ةَرْيَرُه يبأ نع
 ةف] P2) و ~T وور هم

 حانج كيلع ناك ام هني تاقفف «هاصحب

 انه ْمَجارُيلف ه5 نْيَصُخ نب ناّرُمِع ثيدح ۰ ف باشا تسا دق ثيدمل ىلع مالكلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 يضاقلل راونألا قراشم .ةبابسلاو مايبإلا نيب وأ «نيتبابسلا نيب ىون وأ ءاصحب يمرلا وه :ٌفْذَْلا )١(

 .(۲۳۱ /۱) ضایع

 )١/ ١١٠(. ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .مثإلا حانجلا (؟)

 . ۳٥۹۷ ص اج نماثلا ثيدحلا «صاصقلا باتك يف هجيرخت قبس 22

 5105 صاج نماثلا ثيدحلا «صاصتقلا باتك يف كلذو



 ( ها” 4ت) يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ےک سيت بت ا م et ai ديمتري بيب بمس مل

 :لوالا ثيدحلا ©

 ذات - هم :ظفل يفو- ةي نجح يف َعطَق » : يبنلا نأ رمع نب هللادبع نع
 1 © هار

 :يناثلا ثيدحلاو ©

 رايد عير يف ديلا ٌعَطْقُت ١ :لوقي و هللا لو سَر ْتَعِمَس اأ قف َةَشِفِاَع نع
 [خ/ب 11 / ° .«اًدعاصَف

 . 4 هدأ اوه طقأف ةراَسلأو قرالاو ف :ىلاعت هلوق عطقلا يف لصألا

 لعجي مو ءلاملا نم لاب هلام دودح لوأ يف عطقلا دحب ٌلاومألا ىلاعت هللا ناص :ع

 . (13587) ثيدحلا (171 5 /۳) اًبياَصِنَو ِةَقرَّسلا دَح

 اوم قا ةقراسلأو ٌفِراَسلاَو إف :َلاَعَت هللا لوق (۳) باب نودا (89) باتك يف يِراَخُْلا هجرخأ

 :هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )141١( ثيدحلا (1 44 /5) [۳۸ :ةَدِئاما 1 مهي
 (1385) ثيدحلا (117/) اَاَصِنَو ِةَقِرَّسلا دَ )١( باب وود ا )٩( باتك يف ملشُمو

 . اقراس عطق:ظفلب

 وغ قا ُةَِراَتلَوٌقِراَصلاَو إل :َلاَعَت هللا لوق (۳) باب دودا (64)باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ

 باب دودا (4) باتك يف مِلْسُمو هظفلب (54007/) ثيدحلا (1197 /3) [۳۸ :ةَّدِئاما ] 4 ار
 . هوحنب )۱۹۸٤( ثیدحلا (۱۳۱۲ /۳) اًهياَصِنَو ةَقَرَّسلا دخ )١(

 .(۳۸) ةيآلا ةَدِئاَخا ةروس
 وا صم لص سرع رج

 ١3 4 يآ أوم طقأف َُمراَصلأَو ٌقِراَصلأَو # :ىلاعت هلوق عطقلا يف لصألا :ِيناَمِكاَْلا لوق امأو

 .(197 /۷) ىقتنملا هباتك يف درو اک «يجاَبْلا مالك صن اذهف [8



 (ها؟4تر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ىلإ ةبسنلاب ليلق كلذ نال ©” باهتتنالاو باصتغالاو“ ةَسْنِلا يف ةقرسلا ريغ يف كلذ

 ةماقإ لهستَو ءرمألا ةالو يلإ "” [ءاعدتسالاب] عونلا اذه عاجرتسا نكمي هّلألو ءةقرسلا

 ةيد ىلاعت لعجي ملو ءاهنعرجزلا يف ّْلْبأ نوكيل ءاهتبوقع تدتشاو ءاهرمأ مظعف ؛هيلع ةنيبلا
 مظعف هل ةنايصو -ًاضيأ- وضعلل ًةيامح هيف عطقي ام رذقب اهيف عوطقملا وضعلا ىلع ةيانجلا
 نإو «ءاملعلا نيب ةلمجلا ىلع قراسلا عطق يف فالخ الو «كلذ نمي ظفحتلا مظعيل هتيد

 .هظفل رثكأو همالك ىنعم اذه .هليصفت يف اوفلتخا

 ءيشلاو «قراسلا يف نوكت فاصوأب قلعتي بابلا اذه يف مالكلاف اذه تبث اذإ

 ش .ةقرسلا ةفصو «هنم قورسملا عضوملاو « قورسملا

 كلام ريغ هنوكو «لقعلاو غولبلاف : ارب لالا ذخأ وهو قراسلا يف ىعارُي ام اّمأف

 .هديس لام قرسي دبعلاك «عطق مل هل ًاكِلاَم ناک نإف هنم قورسملل

 ًاعرشو [ق /ب ]١118/ / ًةداع حلصيو «هيلإ عامطإلا دتمت ام لك وهف :ٌقوُرمُملا اًمأو

 هب عافتنإلا '”[روصتي الو].هب ةيعامطلا قلعت عفني الف عرشلا هنم ” [عنم] نإف «هب عافتنالل

 .لام ريغو لام وه مث .اههبشو ريزنخلاو رمخلاك «ةداع

 .(51 /؟) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .ةرباكمو ًابلس لخخؤي ام يأ

 .(1717/9) يولل رينملا حابصملا .رهقلا و لاملا ىلع ةبلغلا وه

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفوملا هباوصلا وه هتبثأ امو. ءادعتسالاب طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ىلع يِوّوَّتلا حرش نم اهلقن لب ةرشابم ملعملا لاكإ نم اهلقني مل وهف « تارابعلا هذه ِياَهِكاَقْلا
 ملسم حيحص ىلع يِوّوّتْلا حرش . هركذ مدقتملا ضايع يضاقلا مالك لقن يذلا ملسم حيحص

 .(غ:ة4ةه /ه) ملعملا لاكإ ۷

 ىلع يِوَّوَّنلا حرش ((445 /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضايِع يضاقلا مالك ىهتني انه لإ

 .(141/11) ملم حيحص

 هذه ِناَِكاَْلا هنم لقن يذلا ردصملل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هعنم (خ) ةخسن يف

 )١١58/7(. شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا

 هنم لقن يذلا ردصملل قفاوملا, باوصلا هتبثأ امو« ررضت الو : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 )7//١198(. شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا



 (ه1؟4ت) يِناّيكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 یورپ كلذو ءةداع هلثم ززج نم ”قرس اذإ عطقلا هيفو «ريغصلا "”ٌرحلا لاملا ريغف

 نيب ماَقْلاَو 20 ةعبسلا ءاهقفلا لاق هبو 228 ناورم نب كلملادبع نعو لک رمع نع

00 

(¥) 

(A) 

(4) 

 °” .اباحصأ نم نوشَّجاَلا نبا كلذ يف فلاخو

 هدنع ركأذ» :- مالسلاوةالصلا هلع - هنأ نم مهضعب ىَوَر امو «ةيآلا مومع ةعامجلا ليلدو

 نبال ةئيمثلا رهاوجلا دقع .رحاك:بوتكملا تدجو ناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 .(1168/95) شاش

 مالك صن اذه ءانه ىلإ عضوملاو «قورسملا ءيشلاو «قراسلا يف نوكت فاصوأب :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 .(9 017 /۲).نیقلتلا هباتك يف درو امكءباهولادبع يضاقلا

 قازرلادبع فنصم :(001/5) ةبيش يبأ نبا فنصم «(7717/4) يِقَعيَبلا ىربكلا ننسلا

95/16 1). 

 يِداَدْعَبلا بيطخلل دادغب خيرات . ه41 ةنس يفوت ديِلَوْلا وبأ «مكحلا نب ناورم نب كلملادبع

 (۳۷۳) مقر (۲۸۸ = ۲۸۷ /۱) يِوَوَّتلِل تاغللاو ءارسألا بيذبت «(05534) مقر (۳۸۸/۱۰)

 نب ةَمَكَس وبأوءديز نب ةجراخو «ريبزلا نب ةَّوْرَعو دمحم نب ماَقْلاو بسلا نب ديعس مهو

 دحاو تيب يف ةلجألا ضعب مهمظن دقو .راَسّي نب ناميلسو هدوُعْسَم نب ةبّتع نب هللادبعو «نمحرلادبع

 :لاقف

 هجراخ ناهيلس رب وبا ديعس ***:#* مساق ورع للادْيَبَع مهذخف

 .(۲۳۹ /۸) يطرق نآرقلا ماكحأل عماجلا

 بجاحلا نبال تاهمألا عماج يف هيلع صوصنمف دمحم نب مساَقْلاو ؛ةعبسلا ءاهقفلا لوق امأ

(o) 

 .(071 /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا «(47 /۹) ةمادق نبال ينغملا

 .(001 /0) ةبيش يبأ نب فنصم 1۸١(« /۷) يجاّبلل ىقتنملا

 ۱۸١(. /۷) يجابلل ىقتنمل

 .(8/5"719؟) دشُر نبال دهتجملا ةيادب .(071 /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا(١٠)



 ( ه/؟4ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

0) 

 قف

 .سورع دعي رطع الف حص نإ اذهو .' © هيطقب ٌرَمأف ناّيبصلا قرْسَي لجر 1 ia DAD i سكب كسل نع كت هم

 رهاوجلا دقع نع لوقنم هلك اذه انه ىلإ قورسملا امأو :هلوقب قورسملل يناّهكاَفْلا فيرعت ةيادب نم

 -1١169(. ۱۱0۸ /۳) هفورحب هبلاغو شاش نبال ةنيمثلا

 وبأ ان «يفتحلا ديزي نب دمحم نب هللادبع ان دلع نب دمحم ان :لاق- هللا همحر - يِنْطقَراَدلا هجرخأ

 نع ءةٌوْرُع نع هةّوْرع نب ماشه ينثدح «ةَرْرُع نب ىبحي نب دمحم نب هللادبع ان ءيِراَصضْنْأْلا ىسوم
 . هتركذف ...هللا لوسر نأ هَ ةشئاع

 :ثيدحلا جيرخت

 )1١( باب «ةقرسلا )۷١( باتك ىربكلا ننسلا يف يِقَمْيَبْلاو .( 2185 )٤/ لماكلا يف يِدَع نبا هجرخأ

 نيسحلا قيرط نم امهالك ء(۱۷۰۰۹) ثيدحلا (۲۹۸ /۸) زرح نم اريغص ادبع قرس نم يف ءاج ام

 )۳١۹(« ثيدحلا ۱۹٩( /۳) هريغو تايدلاو دودحلا )٤( باتك يف يِنْطفَراَدلاو ءناطقلا هللادبع نب

 ثيدحلا ١١( 5 /1) هدئاوف يف مامتو «يفنحلا ديزي نب دمحم نب هللادبع ان دخ نب دمحم قيرط نم

 نب دمحم ركب يأ انث «ينالديصلا يِداَدْغَبْلا دمحم نب رفعج نب دّمَْأ نسحلا يبأ قيرط نم 757

 نب ىيحي نب دمحم نب هللادبع نع ءىسوم نب قاَحْسِإ قيرط نم مهعيمج«يدنغابلا يِِساَوْلا نايلس

 .هوحنب ةشئاع نع ريبزلا نب ةّوُرَع نع ةع نب ماشه نع هةَوْرَع

 1 :مكحلا

 .ريبزلا نب ةَوَرَع نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع هدئس يف

 حرجلا .ادج ثيدحلا فيعض ثيدحلا كورتم وه :لاقف هنع ىبأ تلأس :لاق نمحرلادبع لاق

 .(۷۲۹) مقر ۱٥۸( /5) متاح يبأ نبال ليدعتلاو

 )۱١۷(. مقر )٩۷( ءافعضلا . ليطاوبو ريكانم بحاص :ناَهّبْضَأْلا ميعن وبأ لاق

 هب ثدحي ملام ةَّوْرَع نب ماشه نع يتأيو.تابثألا نع تاعوضوملا يوري نم ناك :ناّبِح نبا لاقو

 .(0۳۷) مقر ١١( /1) نيحورجملا .هنع ةياورلا الو «هثيدح ةباتك لحي ال ءطق ماشه

 :-ًاضيأ- لاقو .ىيحي نب دمحم نب هللادبع ةياور نم الإ :ظوفحم ريغ ثيدح :يِدَع نبا لاق

 مقر (5184/1) يِدَع نبال ءافعضلا يف لماكلا .هيلع تاقثلا هعباتي ال امم اهتماع هثيداحأو

(). 

 ؛ماشه ىلع ًاطخلا رگ وهو «ماشه نع «ىبحي نب دمحم نب هللادبع هب درفت :يِنطُفَراَّدلا نسا وُبَأ لاق
 )١07/6(. يِنْطَُراَّدلا ننس .ثيدحلا فيعض وهو



 ( ها؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ال ازرحم امرت ءًامات اكلم «قراسلا ريغل اك ولم «ًاباصن نوكي نأ:هطرشف لالا امأو

 :طورش ةتس هذهف .هيف ةهبش

 اهل ملعأ ال لاوقأ ةيناث ىلع هردق يف ٌسانلا فلتخا دقو :باصنلا :ٌلوألا ٌطرشلا

 .بيترتلا ىلع ةسمخ ىلإ مهرد نم ًاعسات

 ةرشع هتميق ام وأ «مهارد ةرشع نم لقأ يف عطقُي ال :هباحصأو ةٌَقيِنَح وبأ”لاقو

 ةرشع “[فرصلا] غلبي [11اذإ راتييلا يف هنع فلتخاو ”ءهريغ وأ بهذ نم مهارد

 ةعبرأو “1أ] امهرد نيعبرأ.نم لقأ يف عطق ال :ليقو ءهفرص وأ هسفنب ربتعُي له «مهارد

 .(5017//) راثآلاو ننسلا ةفرعم .تبثي ال اذهو :يِقّهْيَبْلا لاق

 .« دوهيلا نعليلف ةقدص دجي مل نم » :اعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع هايالب نمو :يبهذلا لاق

 )٤۷۸١(. مقر (۱۷۷ )٤/ لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 :لاق - اهتلقن يتلا - هيف يدع نباو ناب نباو «يزاٌرلا متاح يبأ لوق يمجعلا نبا طبس لقن الو

 ثيثحلا فشكلا .ملعأ هللاو .عضي وه نوكي نأ يضتقي هايالب نمو :يبهذلا مالك عم ءالؤه مالكف

 .(١41)مقر(169)

 .(4//507) ليلغلا ءاورإ .عوضوم :ينابلألا لاق

 يوري كورتم هيفو :ةنيمثلا رهاوجلا دقع باتكل هقيقحت ءانثأ رمح دمحم نب ديمح روتكدلا لاقو

 .(1158/7) .ثيدحلا اذه عضوب مكح كلذلو «تاقثلا نع تاعوضوملا

 .واو نودب لاق (ق) ةخسن يف

 يناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادملا 217017 /9) ييخّرّسلل طوسبملا ء(۹۲ /۷) ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 ءاهقفلا ةفحت ء(١١۲ /۳) ىِعَلْيَّزلل قتاقحلا نيسيبت «(١١١)يناَنيِغْرَمْلل يدسبملا ةيادب )2١28/7(«

 )٤/ ۸۳(. ٠ نيدباع نبا ةيشاح ۱٤۹( /۳) يدنقرمسلل

 تارابعلا هذه ناهِكاَقْلا هنم ذمخأ يذلا ردصملل ةقفاوم ةدايزلا هذهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(519/0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ وهو ءاهفورحب

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ .اهفورحب تارابعلا هذه يناهكاَمْلا هنم ذحخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

(449/4). 

 تارابعلا هذه ناَهَكاَقْلا هنم ذمخأ ىذلا ردصملل ةقفاوم ةدايزلا هذهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا
 = ملف 7 ١



 (ها؟4تر يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 "7 نسحلا نع يورم وهو «رثك وأ لق ايف عطقب :ليقو ءيِصَّحّنلا نع كلذ يور ريناند
 اوذحأ ءالؤهو ” رِهاظلا لهأو ؛جراوخلا بهذم وهو «"!يِعِفاَّشلا بهذم يف جو وهو

 © .ةيآللل ةَرّسَتْلا ةحيحصلا ثيداحألاب هوصصخي لو «ةيآلا مومعب

 «مهارد ةثالث وأ ”٠ ًابهذ راتيد عبُر نم لق يف عطق ال نأ لاوقألا هذه نم انبهذمو

 مهاردلا ةثالث نوكي له عاري ملو «لقأ وأ راتيِد عبر نم رثكأ تناك كلذ هتميق ام وأ

 ̂ .قاحشإو”دمحَأ بهذ اذه ىلإو ؟ال وأ راتید عبر فرص

 بهذلا ادعام مرمي هنأ الإ "رايد عبر باصنلا نوك يف يِيِفاَّشلا انقفاوو

 ناف «ثيدحلا لدي هيلعو «بهذلاك «ميوقتلا يف لصأ ةضفلا نأ ىرّي كِلاَمو "””«بهذلاب

 .077 /5) يِطْرُقْلل مهفملا (444 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ وهو ءاهفورحب

 .(07 /5) يطرق مهفملا (1)

 .(614/150 يوزن ريبكلا يواحلا 0101/1١ مرش حيحص ىلع يوتا حرش )۲(

 .01/11"0) مزح نبال ىلحملا (9)

 هركذ ام اذه انه ىلإ مهارد ةرشع نم لقأ يف عطقي ال :هباحصأو ةَقيِنَح وبأ لاقو :يناَهِكاَقْلا لوق نم ()

 )٥/ ٤۹٩(. ِيناَيِكاَفْلا نم ةليلق تافاضإ عم ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع يضاقلا

 باوصلاو .ادمع :بوتكملا تدجو تارابعلا هذه ييناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب (0)

 .(ة؟8/0) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ . طوطخملا نم هتبثأ ام - ملعأ هللاو-

 باوصلاو ايرض :بوتكملا تدجو تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب (5)
 )٤۹۸/٥(. ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ .طوطخم ا نم هتبثأ ام- ملعأ هللاو-

 .هللا همحر قاَحْسِإ لوق هيف صوصنم كلذكو (44 /4) ةمادق نبال ينغملا (۷)

 درو امك ءضاَّيِع يضاقلا هركذ ام اذه انه ىلإ ًابهذ رائيِد عبر نم لقأ يف عطق ال نأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۸)

 .(51 ١ /۷) ريلادبع نبال راكذتسالا ٤۹۸(« /5) ملعملا لايكإ هباتك يف

 .(018 )١/ يوارمغلل جاهولا جارسلا :(745) يِاَرَّشلل هيبنتلا ء(١١١ /7) يعفاشلل مألا (9)

 :(198/4) ينييرشلل جاتحملا ينغم :(570 /۲) ينييرشلل عانقإلا (۲۷۷ /۲) يِذاَريَّشلل بذهملا(١٠)

 )١/ ٥٠١(. يوارمغلل جاهولا جارسلا



 (ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | em ل 00000000000000 kmna akai اس سس سس سما

 اّ ىلع َّلَو .بهذلا نود ةضفلاب مرق نجلا :وهو ءةضفلاو بهذلا ريغ ناك امل قورسملا

 نم دنع «بجوأو ىلوأ - لصألا وه يذلا - بهذلا ىلإ عوجّرلا ناك ًالإو ميوقتلا يف ٌّلصأ
 ("”.هب ميوقتلا ىري

 عبر يف عطقلا  :ةشئاع ثيدح يف ىَّوَر نميفو ءثيدحلا اذه لثم يف ةّيفنحلاو“"” :ق

 ءينيمخ ٌرْمأ ميوقتلا نإ :هانعم ام ليوأتلا يف - مهنم لاق نَم وأ - نولوقي « ًادعاصف رايد

 .رثكأ اهريغ دنع نوكيو «مهارد ةثالث وأ «رائيد عبر ةشئاع دنع هتميق نوكت نأ زوجيف
 ربختل نكت مل 9 ةشئاع نإ :ءانعم اهب مهيلع هَمَّنّسو ليوأتلا اذه مهريغ فّكَض دقو 3

 ° .عطقلا رمأ مظعل قيقحت نع الإ هيف عطقي ام رادقم ىلع لدي اهب
 وأ «نهترملا نم هسفن كلم قرس ولف «قراسلا ريغل اكولمم نوكي نأ :يناثلا طرشلا

 عطق الف زْرجلا نم هب جورخلا لبق ثرإب كلما أرط ول اذكو «هيلع عطق الف رجأتسملا
 © هلع

 قراسلا نِم قراسلا عطقي كلذلفءهنم قورسملل ًاكِلاَم نوكي نأ :هطرش نم سيلو

 .ريعتسملاو ءنممرملاو ءليكولاو ؛عدوملا نمو

 0 رومُْطلاو «ريزنخللاو ءرمخلا قراس ىلع عطق الف ءًامرتحم نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 قيد نبا مالك صن اذه انه ىلإ بهذلاك «ميوقتلا يف لصأ ةضفلا نأ ىري كِلاَمو :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 يقارعلا ظفاحلل بيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط :(178/4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديل

(T/۸) 

 قيقَد نبا باتك يف هيلع صوصنم مالكلا اذهف «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ع (خ) ةخسن يف

 هنأ - ملعأ هللاو -لمتحُيف ءضاّيِع يضاقلا مالك نم وه سيلو ؛(1378/5) ماكحألا ماكحإ ديلا

 .خساتلا لبق نم أطخ

 )١178/5(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبأ مالك صن یھتنی انه ىلإ

 ١155(. /7) ةنيمثلا رهاوجلا دقع هباتك يف درو امك «شاش نبا مالك صن انه ىلإ طرشلا اذه

 نيرخآو ىفطصم ميهاربإل طيسولا مجعملا .راتوأو قع تاذ برطلاو وهللاو بعللا تالآ نم ةلآ

 .(ةكال/؟)



 (ها*4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اهنم ىقبي ام" ”ةميق يف نوكي نأ الإ ءوهللا تآلآ نم ههبشو ءدوعلاو ءرامزملا نم يهالملاو

 زوجي ال يتلا ةضفلاو بهذلا يناوأ يف اندنع كلذكو ءادعاصف راتيد عبر ةدسافلا ةعفنملا دعب

 نود ةضف وأ بهذ نم اهيفام مّوَقُي انإف ء[خ /1/5 511 /اهرسكب رمؤيو اها عتسا

 تناك نإ سجنلا تيزلاو «ةّضف وأ بهذ ْنِم بيلصلا كلذكو «[ق /501١/1/ةعنص

 غابدلا دعب هيفو « غابدلا لبق هيف عطق الف ةتيملا دلج امأو هيف عطق ًاباصن هتساجن ىلع هتميق
 -ًاضيأ- نوذأملا بلكلا يفو .عطق ًاباصن ةعنصلا ةميق تناك نإ اندنع ٌروهشملاو «ٌفالخ

 فالخ الب عطقي هنإف هيلع هب قدصتي نمي اهمحل فالخب حبذلا دعب ةيحضألا اذكو .فالخ

 يف عقاو فالخلا نأ الإ « هيف عطف مدقت ام ىلع هب عفتنيو هدأ ىكذي ًاعُبَس قرس ولو .اندنع

 نبا نيب نيلوق ىلع ؟ اّيح هنيع ةميق وأ ءايكذ هدلج ةميق وه له «عطقلا باصن يف ربتعملا
 .بّهشأو مِساَقْلا

 ةلئاج هديو ٍءزُج ىندأ هيف قراسلل ناك ولف ءًايوق ًاّمات كلملا نوكي نأ :عبارلا طرشلا

 تیب اّمأو ءعطق هنم هكلم ىلع ًادئاز ًاباصن هنع بجح ّمم قرس نإف «عطق الف هكيرش عم هيف
 باصنلا ىلع ذخأ ام دزي ل نإو ءاهقراس عطقيف اهتزايح دعب مناغملاو نيِمِلْسملا ءادهإو لالا

 ءامطام ةقرَس يف وه عطقيو ءامهنبا لام نم اهتقرس يف ناوبألا عطقيال و ءاندنع روهشملا ىلع

 .هباصأ عوج نم قرس نم عطقي الو ءروهشملا ىلع بالاك دلو

 الف «قراّسلا قح يف قاقحتسالا ةهبش نع ًاجراخ لاملا نوكي نأ:ٌسماخلا طرشلا

 .لطامملا هميرغ نم قّرَس نَم ىلع عطق

 فيضلا مكحو « ةكرتشم رادلا تسيلو ٍدحاو تيب يف اناك اذإ نّيجوزلا يف فلتخاو
 .نذإلل نّيجوزلا مكح

 ٌةداع هلثم زرج وه ناكم يف نوكي نأ :هانعمو ًازرحم نوكي نأ :ٌسداسلا طرشلا

 ال ام لك ةقيقحلا يف وهو :مههلاومأ زارحإ يف سانلا تاداع فالتخاب فلتخي كلذو افرُعو

 .هيف هعضوب هلال ًاعيضم ةداعلا يف لام بحاص دعي

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هتميق (خ) ةخسن يف )١(

 )١١١١/۳(. شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع . تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا



 (ها؟4ت) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هعم ءيش لکو «هززج هناكمف هب فورعم ناكم هل ءيش لك نأ :هيف لوقلا لجو

 | زج ربقلاو ءاهيف ال زج تيناوحلاو لزانملاو رادلا َّنأ كلذ نيف «هزرح هظفاحف ظفاح

 َعِطْقَل رحبلا يف حرطو نفكف "”رحبلا يف تام ولو «هنافكأ يف تيملا جردأو دس اذإ نفكلل
 يه يراحصلاو لابجلا يف “ريالا اذكهو ءال وأ ةبشخ يف” دش ءاوس «هنفك ذحَأ نَم

 © .نكي مل وأ طئاح اهيلع ناك ءاوسو ءًاباصن اهنم قرس نم عطقيف ءاهيف امل زْرِح

 يهو - لج ةَسِيِرَح يف الو «هزْرِج كلذف يرل ا ءاوأ اذإ الإ ياعم رمث يف عطق الو
 ارا يف تّيوأ اذإ ام فالخب -”يعرملا نم ُقَرْسُت ةيشاملا نم اهانعم يف امو ةاشلا

 © هظفحي نم هعم نوكي نأ الإ لح وأ بايث نِ هيلع وأ هعم نوكي امل زرحب سيل يبصلاو

 ١١( /؟) حاحصلا .برعم يسراف ؛تيناوحلا يهو «نيكاكدلا دحاو ناكدلاو :يِرَمْوَْلا لاق ٠١١۳(.

 دقع يف ءاج املو« مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دجسملا (ق) ةخسن يف (؟)

 تارابعلا هذه ٍناَِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا )/١1717(.

 ردصملا يف ءاج امو « مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ّدس (خ) ةخسن يف

 شا نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع. تارابعلا هذه ِناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا )۳/ ١١١۷(.

 روظنم نبال برعلا ناسل .بوُبُحلا اهيف أبك اًهُئِفاسَأ عّسوُي ضرألا يف رفحت رفح ديالا
 )5/ ٥١ يِدْيَبْرلل سورعلا جات )۱۲/ ٤۳۳(.

 هفورحب هبلاغو شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع نع لوقنم هلك انه ىلإ ثلاثلا طرشلا ةيادب نم

 )/  11ل(

 )١/ ۲١۳(. ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .رمتلا فيفجت عضوم

 بيرغ رظنيو .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتب امو «يعرلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ظ يضاقلل راونألا قراشم :(48 /۳) دبع أل ثيدحلا بيرغ 7١(« 4 /۱) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا

 ظ ؛(48/5) روظنم نبال برعلا ناسل «(۱۲۹ /۱) يِموُيَملل رينا حابصملا (188/1) ضايع
 | .(۷۲۸ يرهوجلل حاحصلا

 نبال رئألا بيرغ يف ةياهنلا .ًاليل هيلإ يوأت يأ :ةيشاملا هيلإ حورت يذلا عضوملا - مضلاب - : حارا
 .(۲۷۳/۲) ريثألا

 يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ نيرجلا هاوأ اذإ الإ ٍقلعم رمث يف عطق الو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 ے ےل



 ْ (ها؟4تر يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 اماهنم انركذ امنإو «ةّلوطملا هقفلا بتك اهعضومو ءًادج ةريثك بابلا اذه ٌعورفو

MD, 
 س

 ٌةَقلتأ نإف "ًاباصن ًايواسم ززجلا نم ٌقورسملا جرخي نأف :ةقرسلا ٌةفص امأو

 “هيلع عطق الف هجرخأ مث ززمحلا يف

 هذخأي نأب كلذو «ةنواعم وأ ةرشابمب هجرخي نأ ىعاري الو :باهولادبع ىضاقلا لاق

 هذخأف ززا جراخ ىلإ هديب هجرخأ وأ «هجراخ ىلإ ٌهامر نإ كلذكو «هسفتب هب جرخيو هديب

 جرخف هرهظ وأ مهدحأ سأر ىلع هوعفرف ٌةعامج اوناك وأ «هتباد رهظ ىلع هجرخأ وأ ؛هريغ

 وأ «سلتخ ىلع عطق الو «عطقلا كلذ لك يفف «هعم اوجرخ وأ ءزْزَْلا يف ْمّه اوُقَبَو هب

 1 ° رحیج ريعتسم الو «بصاغ الو «رباكم الو( بلتشُم

 :ةلأسم يف ألإ هرهاظ [ق /ب /٠١١1/ ىلع وه :عطقلا كلذ لك يفف :ةلوق :تلق

 رايد عبر دحاو لك ةّصح يف ناك اذإ مهلك نوعطقُي امنإ مهنإف ةعامج اوناك اذإ ام

 نأ نيب قرفلاب :ليقو ءًاقلطم نوعطقُي :ليقو «بهذملا يف ةثالثلا لاوقألا دحأ ىلع ًادعاصف
 2ع ع ا 505 ۶

 وه اذه نأ قحلاو «نوعطقيف نكمي ال وأ «نوعطقي الف قورسملاب لالقتسالا مهدحأ نكمي

 .ملعأ هللاو .بهذملا نم روهشملا

 کک

 ٥۱١(. /۲) نيقلتلا هباتك يف درو اک «باهولادبع

 .(۲۲۲ /۲) روظنم نبال برعلا ناسل . يل ضرع يأ : حنس ام :هلوقو

 ءاج امل قفوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو « باصنل طوطخملا يف هتدجو يذلا (؟)

 .(011/5) باهولادبعل نيقلتلا . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ ردصملا يف

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . هيلع ءيش الف (ق) ةخسن يف )۳(

 )١١١/۲(. باهولادبعل نيقلتلا . تارابعلا هذه يناَِكاَقْلا

 .(47 /۳) سراف نبال ةغللا سيياقم .فاطتخاو ةفخب ءيشلا ذخأ وه :ٌُبَلَّسلا (5)

 هباتك يف درو امك «باهولادبع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ ةقرسلا ٌةفص امأو :يناَهِكاَمْلا لوق نم ()

 نيقلتلا )۲/ 01١(.



 (ها؟4ت) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 BT س CC CP تب ب م سمسم يمس: مام مم تتش يمي متم مسد بديت مم بيست ييشيستس سموا اتا ا ا

 :ةلئاف

 نيملعتملا ةجردم هباتك ين” ياما ناَرْمِع وبأ ٌحيشلا لاق

 :هجوأ ةيناث ىلع اهبابرأ اضر

 ٌةليغلاوُةناَياَةَعْذلاوءيَدَعَتلاو ءٌسالتْخالاو ُبْضَحلاو ٌةَباَرخلاَو ُكَقِرَّسلا :يهو

 يهو :ءايشأ ةعبرأ دحأ براحملاو « عطقلا قراسلا ةبوقعف :بتارم ةثالث ىلع هيف ٌةبوقعلاو

 «كلذ دعب لتقُي مث بلصي وأ ءيفنلا وأ ءبرضلا وأ «فالخ نم "” عطقلاوأ «لتقلا

 .ريغال مْرُغلا عم نجسلاو ُبرضلا امهاوس نم ٌةبوقعو
 .ىنميلا هدي تعطق ًالوأ قرس ذإ هنأ ىلع ءاملعلا ٌممجأ دقو :تلق

 روت وبأو داو ءيِرْمّزلاو 2” ةنيدملا لهأو «” يِِفاَّشلاو كلام لاق

 تعطق اثلاث] [خ /ب /۲٤۲1/ قرس نإف «ىرْشُيلا هلجر تعطق ًايناث قرس اذإف :مهريغو

 ريغب لاومألا دخ

 نسال بهذملا جابيدلا.ه ٤٠١ ةنس يفوت ءَناَرْمِع وبأ ءيموجفغلا جاجح يبأ نب ىسيع نب یسوم )١(

 مقر )۱١١( جاح يأ نب :فولخمل ةيكزلا روشلا ةرجش يف هتدجو يذلاو .(45 )١/ نوُحرَق

 .(754) مقر ٤٥ ٥( /۱۷) يِبَهّذلِل ءالبنلا مالعأ ريس كلذكو «(؟175)

 .باتكلا اذه ىلع فقأ ل (؟)

 يف ءاج امل قفاوم وهو مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو. عطقلاو (ق) ةخسن يف (*)

 .(۲۳۸) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نييناوقلا

 رلادبع نبال راكذتسالا ء(١٠٠ /0) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(۲۸۲ /17) ىربكلا ةنودملا (5)

 ۷١(. /0) يِْطْرُقْلل مهفملا (081) ربلادبع نبال يناكلا «(407/5)
 مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَّتلا حرش .(771/19يِدْرَوََلل ريبكلا يواحلا«( 714 /1)ينَرُخارصتخم (4)

 جاتحملا ينغم؛(١٠/149١)يوّونلل نيبلاطلا ةضور:(0 5٠ /۲) ينيبرشلل عانقالا«(85/11١)

 .(۲۸۳ /؟)يِراَصُنألا ايركزل باهولا حتف ١77(( /4)يرابيلملل نیلا حتفء(۱۷۸ /٤)ينیبرشلل

 ءاج ال قفاوم وهو «مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو. ةنودملا (ق) ةخسن يف (5)

 ۷١(. /0) يبقا مهفملا يف
 نبال يناكلا «(1117 /) يِيَكْرَّرلل حرش «(17) يقرا رصتخ 2٠١0(: /9) ةمادق نبال ينغملا (۷)

 عبرلا ضورلا :(177/7) حِيْفُم نبال عورفلا ء(١٤٠ /4) حلم نبال عدبملا ء(۱۹۳ /6) ةمادق

 .(5957) نابلي نب دمحمل تارصتخملا رصخخأ (۳۲۹ /۳) ٍتوُهْبْل



 A) )يناّهكاَفلا يلع رمل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نإ مث (ررَع كلذ دعب قرس نإف «ىنميلا هلجر تعطق ًاعبار "7[قرس نإف «ىرسيلا هدي
 نم ديلا عطق ىلع مهُّتماعو «"ةدّمخأو دامو « يِرْهَّزلاَو يلع نع اذه ىورُيءسبُح داع

 قاسلا نيب لصفملا نم لجرلا عطقتو - 7عاَوَّذلاو ٌففَكلا نيب لِصفَملا وهو - «"غْسُولا
 لاقو هوَ وبأو «” دا لاق هبو"”«مدقلا رطش نم لجّرلا عطقت » :ه يلع لاقو .مدقلاو
 © .بكدملا نم :مهضعب لاقو هَقَّفْرِلا نم ديلا عطقت :فلسلا ضعب

 عباصألا ني ديلا عطقي ناك هنأ » :ه5# بلاط يبأ نب يلع نع ىورُّيو :ةّيِطَع نبا لاق

 ©.« بقعلا يقبيو مدقلا فصن نِم لجرلاو «فكلا يقبيو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ()
 هحرش يف درو امكءيِوَوَتلا مالك صن اذه انه ىلإ قرس ذإ هنأ ىلع ءاملعلا ٌممجأ دقو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

 ۱۸٩(. /۱۱) ِمِلْسُم حيحص ىلع

 )1١9/4(. ينغملا يف ةمادق نبا مهنع كلذ لقن دقف دّمْأو دامو ءيِرْمَّزلاو يلع لوق امأ ()

 لامكإ هباتک يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ سبح داع نإ مث :نَِكاَقْلا لوق نم )£(

 ٥٠١(. /6) ملعملا

 مظعألا طيحملاو مكحملا«(175) يِوْرَألا يديمحلل مِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت (0)

 ٤۸٠ /۲۲) يِدْييُرلل سورعلا جات «(5؟8/8) روظنم نبال برعلا ناسل ٤۳۰(« /) ةّديسي نبال

 )۲١۸(« يقيقدلا نايلسل يناعملا قارتفاو ينابملا قافتا «(175) يدابأ زوريفلل طيحملا سوماقلا

 .(101) يقشمدلا دحل ءايشألا ءاسأ مجعم

 راثآلاو ننسلا ةفرعم ء(١۲۷ /۸) ىربكلا يهل ننس ء(١۱۷ /5) يطرق نآرقلا ماكحأل عماجلا ()

 نبال قيلعتلا قيلغت (۲۸۳ /۲) يِزاَرِيَّسلل بذهملا ء(۱۸۲ /۷) يعفاشلل مألا «(517/1) يقلل

 .(57 ١ /ه) رجح

 نبال عدبملا (197/4) ةمادق نبال يناكلا ء(١٠۲ /۲) جسوكلل هْيوَماَر نباو دمخ ماّمإلا لئاسم (۷)

 )1١5/9(« ةمادق نبال ينغملا ء(۹١٠ /۲) ةّيوُيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا )١141/9( َحِلْفُم

 .(۱۲۷ /۳) يشگرَرلا حرش )١15(« يقرا رصتخ )۱٤۸(« ةمادق نبال هقفلا ةدمع

 هحرش يف درو [كءيوَوَتلا مالك صن اذه انه ىلإ عارذلاو فكلا نيب لصفملا وهو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۸)

 .(148 /۱۱) مِلْشُم حيحص ىلع

 .(188 /؟) زيزعلا باتكلا ريسفت يفزيجولا ررحملا (9)



 ( ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (”.رتتسي :يأ هب نجتسي ام لك وهو :- ميجلا حتفو ميلا رسكب - :ٌنَجملا »و

 .ملعأ هللاو .لاح :(ًادعاص و

N ATTس  

 يضاقلل راونألا قراشم «(۱۸۳ /۱۱) ملم حيحص ىلع هحرش يف درو اک يونا مالك صن اذه 02(

 «(۲۷۳) يِدْزَألا يديمحلل مِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ((101/1) ضاّيِع

 نبال برعلا ناسل ١١١( /1) يوم رينملا حابصملا )١/ ١۸( ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 . (44 /1) روظنم



 (د٤٣۷ت ) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 100000000010000 ا اال ا1711000000017010100:0151000 110 ااا ااشاسا» سس سس سس

 هوو ب بذبح

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 ْنَم :اوُناَقَف ءْتَقَرَس يتلا " ٍةَووُرْفُْلا نأ ْمُهَنَأ اير نأ » :ة َةَضِئاَ نع

 6 هللا لوسر بح ٍدْيَر نب ُةَماَسُأ الإ هيلع حربي ْنَمَو :اوُناَقَف خي هللا َلوُسَر اهيف ُمّلَكُي
 َنيِذَّلا َكَلْمَأ انإ:لاقفءَبطَمْخاَف ماق هُم شا دوُدُح نم ٌدَح ينعم :لاقف هما ُهَمَّلَكت

 هيلع اوُماَقَأ فيصلا ْمهيِف ّقَرَس اذإو وُكَرَت فيِرَّشلا مهيف ّقَرَس اذإ اوُناَك مَا ْمُكَلْبَق نم
 ©. «اَهَدَي ُتْعَطَقَل ْتَقَرَس ِدَمَحح َتْنب َةَمِطاَف نأ ول هللا ميآو دا سس ع 07 °

 © .هاَهُدَي عطب و يبنلا َرَمَأَف ُهُدَحْجَتَو عاملا ُديِعَتْسَت ٌةأَرْما تناك » :ظفل ينو

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 ع دبي هول هدوم 538 Tn ىلا wut ف
 لكو ءرَضُم نب سايلإ نب ةكردم نب ةّميرخ نب ةئاتك نب رضنلا مهوبأو «ةليبق شيرق :لوألا

 و 8 ا 0 3 0

 [برو يشرق هيلإ َبْسَّنلاو هقوف نمف ةا دلو نود ٌييِئَرُق وهف رْضَّتلا دلو نم ناك ْنَم

 .سايقلا وهو ٌيِئْيَرق :اولاق

 [ق /1 /۱١١1/ :رعاشلا لاق

 دْعَس نبال ىربكلا تاقبطلا .موزح نب دسألادبع نب دوسألا تنب ةَمِظاَف :اهمسا ةأرملا هذه

 (1891 /5) ربلادبع نبال باعيتسالا «(479/1) يِداَدْعَبْلا بيطخلل ةمهبملا ءايسألا «(؟ 77 /۸)

 : 5١(. /۸) رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 4 رهو ٍقْهَكْلا بح ةَ مَأ ] (01) باب يالا (18) باتك يف يِراَّمُبْلا هجرخأ (5)

 ملم و«هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب كلذ ريغو (۳۲۸۸) ثيدحلا (۱۲۸۲ /۳) [4:فهکلا]

 دوما يف ِةَعاَفَّشلا نع يها وْرَغَو فيرّشلا ٍقِراَّسلا عطف (۲) باب دودا (4) باتك يف

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۱۹۸۸) ثيدحلا )۱۳۱۰ /۳)

 . هوحنب )١138/8( ثيدحلا (11 /۳) دودا

 لئاسم يف فاصنإلا يف يِراَبّنألا نباو «حاحصلا يف يِرَمْوَجْلا تيبلا اذه لقن دقو هيلع فقأ م

 ناسل يف روظنم نباو ء(۸/7١۱) مظعألا طيحملاو مكحملا يف ةّديِس نباو )١/ 05٠ فالخلا
= 



 ( ها+4ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
elmer] 

 مّركَتلاَو ىَدَّتلا يعاد ىلإ عيِرَس E E ٌةَياَهَم هلع

 .هف رض ةليقلا هب تدرأ نإو :هتفرص يلا شيرقب تدرأ نإف

 :ِفرّصلا كز يف "”رعاشلا لاق
 “داسو ٍتالِضعُا شیرُف ىَنَكو

 غالبلا لبق اًمآف مالا تغلب اذإ دودحلا يف ةعافشلا ميرحت ثيدحلا ٌرهاظ :يناثلا

 © . للا ىلع رْثَّسلا يف ءاج امل” اهزاوج ىلع نورثكألاف

 هنم فرع ْنَم امأو «سانلل ّىذأ هنم فّرْعُي ل نميف كلذو :” كلام لاق

 ° .هيف عفشي نأ ٌّبحأ الف

 دنع زئاجف ريزعتلا هيف امنإو. يمدأل قح الو ٌّدَح هيف سيل ايف ةعافشلا امأو : ع

 © .ال مأ ماّمإلا غلب «ءاملعلا

 .0777 /17/) سورعلا جات يف يِديَُرلاو 8 /1) برعلا

 ىفكو : لاق نأ الإ (41) اوبد يف هيلع صوصنم تیا ني رطشلا ذهو ماعلا عاقرلا نب يدع وه

 .اهداسو بونی ام اير

 يف درو امك «يِرَمْوَجْلا مالك صن اذه انه ىلإ ةَناَبِك نب رضّتلا مهوبأو «ةليبق شيرق :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 يديهارفلل نيعلا .(158/7) ةَّديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا 07/49 )١/ حاحصلا هباتك

)۳4/0( 

 يبأ نع يورو «كلذ لشم نيعباتلا ءاميلع نم ةعامجو «ءاّطَعو هرْيَبُج نب ديعس كلذ هنع يور نمو

 .(0 51 /۷) ريلادبع نبال راكذتسالا .كلذ لثم ناثعو «رمعو «ركب

 .(58990) ثيدحلا )٤/ ۲۰٠۲( ملم حيحص

 .0/9/0) يِْطْرُقْلل مهفملا ۲۷١( /17) ىربكلا ةنودملا

 يف درو امكءضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ غالبلا لبق امأف ماَمإلا تغلب اذإ :يناَيِكاَقْلا لوق نم

 ٥١١(. /4) ملعملا لاكإ هباتك

 .(607 /6) ملعملا لاكإ هباتك يف درو اک ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ



 اج ْ (ها74ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ءاحلا رسكب وه. (# هللا لوسر بج ِدْيَر نب ُةَماَسُأ الإ هيلع یر ْنَمَو:"*ح املا 0

 .هلظ ةماسأل ةرهاظ ةبقنم هذهو < هبوبحم :يأ

 ^ لالدإلا قيرطب هيلع رساجتي : « هيلع عئئرتج » ىنعمو

 انه «اهنإ» «هرخآ ىلإ « ْمُكَلْبَق نَم َنيِذّلا َكَلْمَأ نإ » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :ثلاثلا

 ةددعتم تناك ليئارسإ ىنب ىلإ ةبسنلاب كالهإلا بابسأ نإف هَّدُب الو قلطملا رصحلل تسيل

 ̂ .ىلاعت هللا دودح رييغت ببسب كالهإلا وهو صوصخ رصح ىلع لمحت نأو دب الف

 .ىرخأ ًازاجمو ةرات ةقيقح نوكي رصحلا نأ  مدقت دقو

 0 هللا ميأو 0 :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :عبارلا

 حتفلاب هللا ٌنِميَأَو ءاهرسكب هللا م يإو ءاهحتفو ةزمهلا عطقب هللا ُمِيَأ :لاقي :عا

 «ماللاب هللا ُنُمْيَلو ميلاو ةزمملا حتي هللا نقيأو ء[رسكلاب هللا نميإو] «نون ةدايزو

 يذلا مْيأو»:ثيدحلا ينو يلا مو فل موش مو شا ميلو نو شا نمو فا نشو

 يدي و
 فلا اهُّقلأو «نيمي عمج يه: ليق .ةحيحص اهلكو ةغل ةرشع عبرأ «" ”(هديب لمح سفت

 سيلف« خسانلا لبق نم أطخ -ملعأ هللاو- وهف باوصلا هتبثأ امو. (ق) طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 ىلع هحرش يف درو امك «يِوَوَّنلا دنع هيلع صوصنم هدعب امو وه لب هديِعْلا قيِقد نبال مالكلا اذه
 .(185/11) مِلْسُم حيحص

 قراشم هباتك يف درو امك ءضاَيِع يضاقلا مالك صن اذه .هبوبحم:يأ ءاحلا رسكب وه :ناَهِكاَمْلا لوق (؟)

 ١٠٤١(. /۲) يِدّيَبْرلل سورعلا جات ء(١۷٠ /1)راونألا

 .(187/11) ملم حيحص ىلع هحرش يف درو اک «يِوَوَنلا مالك صن يهتني انه ىلإ (۳)

 هباتك يف درو امكءديِعْلا قيقد نبا هركذ يذلا اذه قلطملا رصحلل تسيل انه امنإ :يناَهِكاَقْلا لوق نم (4)

 .(177/4) ماكحألا ماكحإ

 .سماخلا ثيدحلا هريغو يذملا يف باب «ةراهطلا باتك يف كلذو (5)

 .(1557/5) يرهوجلل حاحصلا (5)

 ؟ خ5 يبنلا ُنِيِمي تناك فيك (۲) باب ِنوُدْنلاَو ِناَبيَأْلا(65) باتك يف يِراَمُبْلا هجرخأ (۷)

 ِءاَتنِيسِإلا )١( باب نادل 0 باتك يف ملسُمو «هظفلب (۲۹۳) ثيدحلاا 0
 = يلق



 ( ها؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 000000000000911 rma RMI سس

 500سم ب ببببسج

 "”.ديبع يبأو ''”ءاّرَقْلا بهذم وهو عطف

 ليلدب «” نمُيلا ني قتشم «لصو ُفلأ اهّقلأ َّنأو «ةدرفم اهنأ ةاحنلا دنع ٌحيحصلاو

 لصولا ةزمه هبشب اهحتف للعو «ٌنلعفأل هللا نْمَيل: كلوق وحن «مالكلا جرد يف اهفذح
 لمعتسي ال ذإ ءِنّكمتم ُديَغ ٌمسا ميا نال مالغلاو لُجّرلا:وحن يف ءفيرعتلا مالل ةقحاللا

 فيرعتلا مال وه يذلا فرحا هنكمت مدعب هبشأف ءًاعوفرم الإ لمعتسي الو“ ءمَسَقلا يف الإ

 فرحلا هبشأ نإو َنْيِي لو فيرعتلا مالل ةقحاللا لصولا ةزمه تحتف اك «هتزمه تحتفف

 .ةيبَرَعْلا بتُك يف هدجت ام لمَن هفرعاف كلذلا يأ » َنْبُت اك «ةفاضإلاب هنكمت ةوقل

 . هظفلب )١1565( ثيدحلا ( ۱۷۹ 0)

 يضاقلل راونألا قراشم «(4557/17) روظنم نبال برعلا ناسل ء(١۲١١ /۲) يرهوجلل حاحصلا )١(

 ١0 /05) يِدْيَبْرلل سورعلا جات «(0/:87) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )57/١(« ضايع
 ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ء(۳۸۷) يلعبلا حتفلا يأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا

 يراَبّنَألا تاكربلا يبأل ةيبرعلا رارسأ )11١7(« يدابأزوريفلل طيحملا سوماقلا )05/1١«(

 . (15) ماشه نبال بيبللا ينغم (7 57

 .(15571 /؟5) يرهوجلل حاحصلا .ِهْيَوَتْسُرُذ نباو ناسيك نبا اذه ىلإ بهذ نممو

 )۷٠١(. ينيسحلا ىسوم نب بوُيَأل تايلكلا باتك «(557 /۱۳) روظنم نبال برعلا ناسل_(؟)

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب . ه7 01 ةنس يفوت ءايركز وبأ ءيمليدلا هللادبع نب دايز نب ىيحي :ءاّرَمْلاَو

 )٥/ ٦۲۱( يومحلا توقال ءايدألا مجعم «(۲ ۱۱۵) مقر 00807 /۲) يِطوُيَّسلل ةاحنلاو نييوغللا

 : )1١79(. مقر

 .(519 /0) ملعملا لابكإ هباتك يف درو امك ضایع يضاقلا مالك صن ىهتتي انه ىلإ (9)

 باوبأ ىلع علطملا ء(١٤ 5 /۲) يراَبَْأْلا نبال فالخلا لئاسم يف فاصنإلا «(۲ ٤ /۳) هيوبيس باتك ()

 نبال بضتقملا (87/4) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا «(71/) يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا

 9٠ /۲) دربملا

 مكحملا هباتك يف درو امك «هديس نبا مالك صن اذه نّدكمتم رع مسا ٌنُمَيَأ نأل :يناَيِكاَمْلا لوق نم (0)

 .(015 )٠١/ مظعألا طيحملاو



 (ه١٣۷ت ) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ̂ رمضْأ هلاك كرمعل :مض اك «ضفخلا مسقلا مكخو .هرخآ مضو :يرَمْزَألا لاق

 © .ميِظَع كرمعلَو كرمعَو «ةميظَع ٌكنميألو كنُمُيَأو :لاقف يناث انيمي

 «يفنلا ىلع مسقأ لصر فلآ اهلعج نم ىلع «نمُيِل ال :هانعم انإ نمُيل نإ :ليق دقو
 نيمي :يأ هللا نيمي :هللا نميل ىنعم ليقو .يردن ام هللا نمُيل :هلوق اذه ْنِمَو هب مسقأو

 : : همي ي ي دقو «هللاب هناي ب فلحي ىتلا "”هنايبأو [أ]هللا نيمي :ىأ اذه ىلع نوكي دقو لاب هنايأوأ «هللاب فلاحا

 :ليق امك «صاصتخالا وأ [خ /1/ 7 5501 / هللا ةَقان :ليق اک «فيرشتلاو ميظعتلا ةفاضإ

 اذإ مهيديأ نوطسبي اوناك مهأل«2” [ نيمي] مساب ًانيمي نيميلا يمسو : لاق. هللا دابع

 “ا وفلاح
 0 0( uy f e صم

 .عولاق . « ىلاعت هللا ءاسأ نم مسا نيمي نأ ) :سابع نبا نعو

 امل قفاوملا وهو « مالكلا قايس ىلإ برقألا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .َنُمَض (ق) ةخسن يف

 .(۳۷۷ )١5/ يرهزألل ةغللا بيذبت . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج

 ش .(71ا/ا/ )١١/ يرهزألل ةغللا بيذبت

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقأ هتبثأ امو « هنايأو : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ٤٠١(. /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 وهو « مالكلا قايس ىلإ برقألا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فلأ نودي و (ق) ةخسن يف

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ . تارابعلا هذه نا َهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا

(/ 6( 

 يف ءاج امل قفاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . يأ (خ) ةخسن يف

 47١(. /5) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لابكإ . تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا هتبثأ امو . ديلا طوطخملا يف هتدجو يذلا

 17١(. /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا اذه ناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 ١١۲١(. /۲) يرهوجلل حاحصلا ء(۳۷۷ )١5/ يرهزألل ةغللا بيذهم

 .(65/1) راونألا قراشم يف ضايع يضاقلا -ًاضيأ- كلذ لقن دقو

 هباتك يف درو امكءضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ هرخآ مضو : يِرّمْرَألا لاق :يناَهِكاَمْلا لوق نم

 ٤١١(. /) ملعم ا لاكإ



 (ها؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ثيدحلا رخآ ىلإ « ٌةّيِموُرع ٌةأَرْما تناك » :هلوق :سماخلا

 لاكشإ الو ةقرسلا ظفل ةأرملا هذه ىلع ثيدحلا اذه يف قلطأ دق : ق

 ىلع ةيزاعلا دحج قالطإ وهو ءةيناثلا ةياوّرلا يف لاكشإلا (َّنإو «هيف [ق /يب 77
 ةرابع يف نكلو «ةدحاو ةأرما هنع ربحا نأ ىلع لدي ام ثيدحلا اذه ظفل يف سيلو «ةأرملا

 ثيح نم كلذ ىضتقم'”[و]ةياور ًايناث هركذ يذلا لعج هنإف «كلذب رعشُي ام فّسصُلا

 وأ ؛ةقراس ةروكذملا ةأرملا تناك له هيف فلتحخا ٌدحاو ثيدح“” |يمأ يداعلا راعشإلا

 ؟ ٌةدجاَج

 ° ةياورلا كلتب المع ةيراعلا دوحج ةروص يف عطقلا بجوأ هنأ دمخ نعو

 © .قاَحْسِإ لاق : هلوقبو :تلق

 ىلع ةلالدلا تفعض - ثيدحلا ةعنص يف ينعأ - يعانص قيرطب ذخأ اذإو :[ق]

 ىلع بترملا مكحلا تبغي الف قدحاو ةعقاو يف ًافالتخا نوكي هنإف «ًاليلق دوحجلا ةلأشم

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .وه امنإ (خ) ةخسن يف ()

 ١١١(. /4) ماكحألا ماكحإ. تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 :(11/7) حِيْفُم نبال عورفلا :(7857 )٠١/ يِواَدْرِمْلل فاصنإلا :(97 /4) ةمادق نبال ينغملا (۳)
 يقلل عبرلا ضورلا 010 /5) حيل نبال عدبملا «(1754 /5) ةمادق نبال دَمْحَأ هقف يف يفاكلا

(TE 

 .(177 )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ءديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ ()

 يضاقلل ملعملا لامكإ «(184/11) ٍمِلْسُم حيحص ىلع يونا حرش «(91/9) ةمادق نبال ينغملا ()

 .0/8/0) يطْرُقْلل مهفملا (15 /۳) يبَطَخلل نئسلا ماعم «(007 /0) ضايع

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةغيص (ق) ةخسن يف (۷)

 ١١١(. /4) ماكحألا ماكحإ. تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا



 )۵4ت ) يناهكاقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
etme uى  EER 

 ىَوَر ْنَم ةياور ىلع ةدحاج تناك اّ ثيدحلا يف ىَوَر ْنَم ةياور حيجرت نيتي ىتح دوحجلا

 ^ ةقراس تناك اأ

 ال امل ًافيرعت ةيراعلا ترد امنإو «ةقرسلاب تعطُق اهنأ :دارملا :ءاملعلا لاق :حهعبتو ع

 © .عطقلا ببس األ

 تطفو تقرس اجاب ةحّرصملا قرطلا رئاس يف ثيدحلا اذه ِمِلْسُم ركذ دقو :ح .

 ةدحاو ةيضق اهنإف «تاياوّرلا نيب ًاعج كلذ ىلع ةياوّرلا هذه لمت" ”نيعتيف «ةقرسلا ببسب

 ال ذاشلاو ءةاوُرلا ريهامجل ةفلاخت اهنإف «ةذاش ةياوّرلا هذه :اولاق ءةمئألا نم ٌةعامج َّنأ عم

 .هب لمعي

 ركذ يوارلا دنع اهنم دوصقم ا َّنأل «ةياوّرلا هذه يف ةقرسلا ركذي مل امنإو :ءاملعلا لاق

 (©.ةقرّسلا نع رابخإلا ال دملا يف ةعافشلا عنم

 ةحيرص ةجحو حضاو ليلد هيف «هرخآ ىلإ « ْتَقَرَس ول :  - مالسلارةالصلا هبلع- ةلوقو

 ًاثناح نوكي له اذه وحنو اذك تلعفل اذك عقو ول هللاو :لاق نّميف اندنع نيلوقلا دحأل

 ١١١(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۱)

 يف درو اك ءيِوَوّنلا مالك صن وهو :(08 /؟) ملعملا هباتك يف درو امك «يرِزأملا مالا مالك اذه (؟)

 .(007 /5) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لاكإ ء(۱۸۷ )1١/ مِلْسُم حيحص ىلع هحرش

 هذه ييناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نيعتف (ق) ةخسن يف

 .(184 )1١/ مِلْشُم حيحص ىلع يووْنلا حرش )۱١۲/٤(. ماكحألا ماكحإ. تارابعلا

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دودحلا (ق) ةخسن يف

 ىلع يِوَوَنلا حرش )١7/4(. ماكحألا ماكحإ. تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .(۱۸۸/۱۱) مِلْسُم حيحص

 .(۱۸۸ /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو ايكءيوَوَنلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 هذه ينامْكاَقْلا نم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .كلذ (ق) ةخسن يف

 . ( 31١ /9) نشا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا تارابعلا



 )ت | يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 IEEE e ا ااا 001 افنان نا

 ةمصاخم دنع كل ًارضاح تنك ول هللاو :لاق ْنَم ةلأسمب اندنع ُهولَّعَمَو ؟ال وأ ظفللا اذبب

 © .ملعأ هللاو . كنّيَع تأقفل يخأ

 :ةيوغلةدكاف

 يذللو .ةقاّرُس رْعّشلا قرسي يذلل :لاقُي ” ةّيَوَلاح نبال سيل بانك نم اهترصتخا

 قرسي يذلاو .صوصللا بايث ظفحي يذلا -ًاضيأ- فيفللاو «فيفللا بتكلا نم ةغللا قرسي
 سوحلملا ةمينغلا قرسي يذللو .لاغ خلس اذإ محللا قرسي يذللو .براتملا ةصاخ لبإلا

 نوفتخي نيذللو .رسخملا نازيملا يف قرسي يذللو .ٌفّفطملا لايكملا يف قرسي يذللو .لغملاو

 «لْمّطلا هعم حالسالو قرسي يذللو .ُلِقاَوَّزلاو ليقاوّرلاو لقوّرلا مهضرأ ريغنم نوقرسيف
 «سانلا يف صوصللا لثم عابسلا يف ليبأرلاو ءلابتّرلا [عابسلا قارسو] «بئذلا يف هلصأو

 هفنأب ماعطلا ةحئار قرسي“”يذللو.© ةنايرلا”قاربسو ٌقَعْفَعلا وهو ٌسْدْنُكلا ريطلا يفو

 «تاتقلاهدريو عمسلا قرسي '”يذللو .نابدزج ا هلاشب قرسيو هنيميب لكأي "”يذللو .مثرألا

 شوساجلاو .عامّسلاو يمآلاو «يشاولاو ءيعاّسلاو «لجاملا وهف ناطلسلا ىلإ كلذ ىدأ نإف

 :يأ 4 جل َنوُمَدَتَس يفر :ىلاعت هللا لاق ءودعلا ضرأ ىلإ اهّدريف ءابنألا قرسي يذلا
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 )١( نقّلملا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا )9/ ۲۲١(.

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب .هالا/٠ ةنس ىفوت «هللادبع وبأ «ىناذمحلا نادمح نب ةيولاخ نب دَمْحَأ نب نيسحلا (؟)

 )1١99(. مقر ٥۲۹( /۱) يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (*)

 .قارسو (ق) ةخسن يف (4)

 .ةبادلا (ق) ةخسن يف (5)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف (5)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف (۷)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف (۸)

 )٤۷(. ةبآلا ءةبوتلا ةروس



 (ها؟4ت) يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ےس 2210772 ب سسس  للللىهه ل 1 ا و 7٠6 ل صل ا ساس سس اسس بسسس سل

 .سوماّنلا وه ريحا ري بحاصو هٌرَّشلا ري بحاص ”سوساجلاف «"”سيساوجلا
 مّكلا ني قرسي ”يذللو .بلتشملا وهو فطاخلا [وه] ةلجعلاب قرسي "”يذللو

 ًارهج قرسي "”يذللو.طاطش بولصب وهو مالكلاب ةليحلاب قرسي يذللو .راّرَطلا

 صيمقلا دي ذخأ:هل لاقي قراس لكو .نئاخلا ٌّنَمْؤُم وهو قرسي ”يذللو .بصاغلا

 ^: دشنأو [ق 7

 ٍصيمَقلا ِديَذَحَأ ابرار 4# هبَدِفاَرَو ٌقاَرِعلا ىلع ُتْلَعَج

 قرسي '' ”يذللو .نيعللاو ميعزلاو يعدملاو لحتتملا هريغ ببسب قرسي ' ”يذللو
 لودعلا نم قرسي ''””يذللو .دّبَلملا بّثكلا مجارت قرسي يذللو .ِسْنَدُخا يِمْميَو ديناسألا

 .راغملا اهصقتنيو ةالصلا نم قرسي '' ”يذللو .لاّكألاو '''”ىلضملا ةاضقلاو

 .08/5؟) ناَعْمَّسلِل نآرقلا ريسفت «(551) يزيزعلل نآرقلا بیرغ )١(

 ۰ .سوساجلاو (ق) ةخسن يف (۲)

 .يذلاو (ق)ةخسن يف (۳)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف (5)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف (5)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف (0

 . .يذلاو(ق)ةخسنيف (0)

 (۳۳۸) هناويد يف هيلع صوصنم تيبلا اذهو . قدزرفلاب فورعملا ةصعص نب بلاغ نب مامه وهو )9( ٠

 . ِهْيَذِفَرَو قارعلا تمعطأأ :لاق هنأ الإ

 .يذلاو (ق) ةخسن ين(

 .يذلاو (ق) ةخسن يف(١1١)

 .يذلاو (ق) ةخسن يف(19)

 .يلصملا (ق) ةخسن يف(

 .يذلاو (ق) ةخسن يف(5١)



 (ها؟ةتر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 سک e OCCO CCRC OOOO OOOO COOKE OOOO سس يس يي

 قارخلا قرسي “يذللو «ةرأفلا يهو ءةّقيْيَوَفلا ةجرسملا نم ةليتفلا قرسي يذلاو

 ””يذللو ءفرطملاو حوطببملا نيكاّسملا لام قرسي "'يذللو.رتفحملا نيطايخلا نم قرخملاو
 .ناز هءادأ يوني الو نيّدلا قرسي

 باودلاو ماينلا قرسي يذللو .لالّسلاو لاّسلاو لسا هنجحمب جاحلا قرسي يذلاو

 نونعي- ببتملا ثادحألا نم مامحلا يف [خ /ب / ١ 571/ ةروتلا قرشي يذللو .لاشلا

 ةي فعن يذلل قنرأ قمحأ :لاقيو «قبازلا وهف فتنو هبراش رَعَش قرس نإف -يحتسملا

 20ه

 .ًاذج ٌديعب ةقرس اذه ةيمستو :ثلق

 .يذلاو (ق) ةخسن يف )١(

 .يذلاو (ق) ةخسن يف

 .يذلاو (ق) ةخسن يف

 باتك ةرشن امل ةيملعلا بتكلا راد نإ مث «كلذ ىلع فقأ مل ةيولاخ نبال سيل باتك ىلإ يعوجر دعب

 تركذو «سيل باتك ىلإ تراشأو هتافنصم نم ةلمج تركذ نآرقلا ني ةروس نيثالث بارعإ ةيولاخ
 .(ب) ةحفصلا زمر .هرثكأ عاضو ةريسي ٌةذبن هنم عبط دق ريبك باتك هنأب



 << _ رشادحباب_ حح (ه1؟4تر يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لوالا ثيدحلا ©
f slr 5وحن ةَديِرَجب ُهَدَلَجَف رم برش دق لُجَرب يآ » :ُي يبنلا نأ كلام نب ستا نع ےہ ر مسوس )روا چ س عش دك ف  

- 2 00 
 ٌفَحَأ :نمحرلادبع لاقف «سانلا َراَّشَتْسا رمع ناك الف« رب وبأ ُهَلَعََو :لاق َنيِعَبْرَأ

 ”٩ .«رمع وب َرَمَأَف «نوناث دودا

 :حرشلا ٠

 ىلع ةركذم اهنأ :حركذو.ةئنؤم اهنأ يف هب دتعي فالخ الو« 7 ٌةرْمَعو ٌرمخ :لاقي
f oO7, ر وم هي يم و ##  

 األ ارمخ تيمس :ليق «رومتو رتو رمت لثم روح عمحلاو «هلقن نيأ نم ردأ مو .افعص

 :يأ - لقعلا اترماخُل كلذب تیمس:لیقو ءاهجير ٌرُيغت:اهزاّتخخاو «ترّمتخاف ثكرت

 ° :اهسأر ىطغي ام ةأرملا رام هنمو - هتيطغتو هتطلاخ

 ةدمع دئاوفب مالعإلا .هنع صحفلاو ديدشلا عبتتلا دعب همسا ينرضحي ال براشلا اذه نقلا نبا لاق )١(

 .(۲۲۲ /9) ماكحألا

 4517 /۳) ريلادبع نبال باعيتسالا .ه1“ ةنس ىوت کب وبا ءىميتلا ىشرقلا ةٌقاَحق ىبأ نب هللادبع (؟)

 . (۱1۳۳) مقر (؟1/0/-

 (5//11441) ٍرْمَحْلا براش برص يف ءاجام (۲) باب دودا (84) باتك يف يِراَكُبْلا هجرخأ (۳)

 (۱۳۳۰ /۳) ٍرْمَحْلا دع باب «(8) دودحلا (4) باتك يف مِلْسُمو ءارصتخم هوحنب (5741) ثيدحلا

 .نينايث :لاق هنأ الإ هظفلب )١17١5( ثيدحلا

 نبال برعلا ناسل ((504/11) يربي سورعلا جات «(577/1)يرهوجلل حاحصلا (4)

 .(588 /٤)روظنم

 )٥( هيبنتلا ظافلأ ريرحت هباتك يف درو امك ءيِوّوَتلا كلذ ىلع ضن )87(.

 دْيَرُد نبال ةغللا ةرهمج«(١١ /۲) يباَّطَخلل ثيدحلا بيرغ ء(۳۳٥ )١/ يرهوجلل حاحصلا (5)

 ء(١٤۲ /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم ((97* /۳) يِوَوّتلِل تاغللاو ءامسألا بيذبت «(291/1)

 طيحملا سوماقلا (714/11) يِدْيَبرلل سورعلا جات :00 /1) يزّوَ ا نبال ثيدحلا بيرغ

 .(5948) يدابأ زوريفلل



 اسس رشلادح باب حج (فال؟4ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هنإ:يِِفاَّشلا لاقف “ ”هرادقم يف فالخلا (نإو «ةلمجلا ىلع اهيراش ّدح يف فالخ الو

 29 نوعبرأ

 نيناهثلا ىلإ نيعبرألا ىلع ةدايزلا يفو «نيناهثلا ىلع ديزي ال هنأ هباحصأ قفتاو :ق
 لَ يبنلا هلعف اك بايثلا فارطأو لاعنلاب هد نأ ماَمإلا ىأر ولو ءزاوجلا رهظألاو فالح

 (9 .طبضلا رسعب ًاليلعت كلذ عنم نم مهنمو « زاج
57 

 ءيرْوشلاو 20م يبأو “كلام فلسلا نما روهمجلا بهذمو

 دحأ وهو ةدلج نونا هّدح نأ :مهريغو 5 9[قاحشإو “راو “یعاروألاو

 )٤/ ٠١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو [كدديِعْلا قيِقَد نبا مالك اذه

 ٍمِلْسُُم حيحص ىلع يوّرَثلا حرش ء(١1٤ /۱۳) يِدْرَواَل ريبكلا يواحلا ؛(777/1) ينَرُما رصتخ

 يلاَرَعْلل طيسولا ء(١۲۸ /۲) يِزاَريَّشلل بذسهملا ء(۷٤۲) يِزاَرَّشلل هيبنتلا 2/1

 7.0071 /0) ينيبرشلل عانقإلا )۳٠( يلمرلل نالسر نب ديز حرش نايبلا ةياغ 6 04/5)
 يِقَمْبَبْلل راثآلاو نتسلا ةفرعم ء«(١۲۸) يِيْفاَّشلا دنسم «(714/8) يقلل ىربكلا نتسلا

 ١ / .(719 /۸) ىربكلا يِقَهْنَبْلا ننس (407//)

 )٤/ ٠١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 ةريخذلا «(4 /۸)ربلادبع نبال راكذتسالا ٤ ١4(« /) يجاَبلل ىقتنملا 27531 /17) ىربكلا ةنودملا

 قاّرَملل ليلكإلاو جاتلا ء(۲۳۷) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا «(7504/15) ِفاَرَْلل

 )6١8/8(. يشرخلل ليلخ رصتخ حرش ((7707 /5) ريدردلل ريبكلا حرشلا (۷ ۲

 يدتبملا ةيادب ١١١(« /۲) يناتيغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا ء(١١١ /0) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 :(198/) يِعَلْيّزلل قئاقحلا نييبت 7٠١(« /5) ماا نبال ريدقلا حتف حرش )٠١(« يناَيِغْرَمل

 ٠١١(. /۲) ةعامجو ماظن خيشلل ةيدنهلا ىواتفلا 07١ /5) مُيَجن نبال قئرلا رحبلا

 ٩(. /۸) راكذتسالا .قاحشإو يِعاَرْوَألاو ءيِرْوّتلا لوق ربلادبع نبا لقن

 فاص تالا ((9//179) ةمادق نبال ينغملا .يِرْوََنلاو دّمحأ نع كلذ ةمادق نبا لقن

 عنقتسملا داز ء(١١٤٠ /7) يِطَكْرَّرلا حرش ء(۲۳۳ /4) ةمادق نبال يناكلا «(۲۲۹ /۱۰)يوادرمْلل

 1١(. 4 /5) حِلْفُم نبال عورفلا ؛(۹/١١٠) حِلْفُم نبال عدبملا )۲۳١(« يواجحلل

 ..(ق) ةخسن نم ةدايزلا



 (ه1؟4نر يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Lr aKa kk mk ARIK aeraسس بج سر سس  

 يبنلا  [لعف]نكي مل هنأو هه ةباحصلا عامجإ هيلع رقتسا ام مهتجحو «يعفاَشلا يلوق

 © [ ةدلج] "00 نيعبرأ وحن » :لاق هارت الأ ءًانّيعم ًادح دي

 هيف ٌتلمَع امل رمخلا يف ًادودحم ًاَدَح وَ يبنلا نع ةباحصلا تمهف ول :ماّمإلا لاق

 - مالسلاو ةالصلا هباع- هنأ اومهف مهلعلو «دودحلا رئاس يف كلذ لعفت مل امك «هتفلاخ الو اهيأرب

 °” .هيف كلذ لعف نميف هداهتجا بجوم ىلع كلذ لف
 ةفئاط نأ الإ هبرشلا هنم رركت اذإ لحقيال هنأ 2” : عامجإلا اولقن دقو :تلق

 2 0 و 00
 اذه نع بيجأو «كلذ يف دراولا ثيدحلل «تارم عبرأ هذح دعب لتقي :تلاقف «تذش

 ليال ١ :[3 /ب /١411/ - مالسلاوةالصلا هبلع- هلوقب «ةّتاعلا دنع خوسنم ثيدحلا َّنأب
 46 يبنلا نأو :٠ نالا ثيدحبو «ٌتيدحلا "”« ثا ىَدخإب الإ ميسم ئرما مَ
 ةباحصلا عامجإ هخسن ىلع لدو :اولاق ٩ هنْعل نع ىبنو هلتقي لو «تارم ثالث هّدح

 .(۹/۸) ربلادبع نبال ناكذتسالا «(۲۱۷ /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع يوّرتلا حرش (۱)

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو « دعب : طوطخملا يف هتدجو يذلا (؟)

 لقن امل كلذكو «(5 41 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم لقن ردصملا

 .(۲۲۸ /۹) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . لعف : لاق يناَهِكاَقْلا مالك نقلا نبا

 اك ءضاِّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ كلام فلسلا نم روهمجلا بهذمو :يناَمِكاَقْلا لوق نم

 . (041/0) ملعملا لاكإ هباتک يف درو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ۲٦۰(. /۲) ملعملا باتك يف درو امك «يرزالا مالك صن ىهتنا

 يف ءاج امل قفوملا وهو ؛مالكلا ميقتسي ىتحن (الإ) تذحف هنأ الإ عامجإلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(1307/11) مِلْسُم حيحص حرش يف يوّوتلاوء (2 4٠ /0) ملعملا لاكإ يف ضاّيِع يضاقلا مالك

 . ۲٠١ ص ١ج .صاصقلا باتك نم لوألا ثيدحلا يف هجيرخت قبس
 ربلادبع نبال باعيتسالا .ةّيِواَعُم ةفالخ يف يفوت ءيِراَّصنَألا داوس نب ةَعاّقر نب ورمع نب نالا

 )۸۷۹٤(. مقر ٤٩۳( /) رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا «(۲۹۲۲) مقر )۹/9

 ني ديز نع «دشار نب رمعم نع «يدبعلا ديمح نب دمحم انربخأ :لاق- هللا هجر - دعس نبا هجرخأ

 .هركذف :لاق ءملسأ



 (ها74ت) ينابهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 ("'.هب لمعلا كرت ىلع

 ءرِكْسُي مل وأ رگس «هريثكو بنعلا رخ ني ليلقلا براش ىلع دحلا ةماقإ ىلع اوقفتا مث
 .ركسم لك نم ركس نم دح ىلعو

 فلسلا روهمجف «بدعلا ر ريغ نم هنم ركسي ال ام برش نم د يف اوفلتختاو
 ال هنأ ىلإ نويفوكلا بهذو «هريثكو هليلق ني دحل او هلك كلذ ةيوست ىلع ءاملعلاو

 ءرِكْسُلا بنعلا خوبطم يف -ًاضيأ- مهنعو «ركسلا غلبي ملام هبرش نإو ركشي ىتح“””دحي
 نم دلجُت الو ؛هميرحت یری نم دلجت :رْوَن وبأ لاقو .بنعلا رمخك مهضعب دنع ”'رمتلا رخو

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 م1۸۲ ةنس تام «ةعساتلا نم ءةقث ءدادغب ليزن «يرمعملا نايف وبأ «يِرُكْشَيْلا ديمح نب دمحم-

 .(0810) مقر (5ا/5) بيرقتلا .ق س م تخ

 يف نأ الإ ءاضاف تبث ةقث ْنَمّيْلا ليزن ءيِرْضَبْلا ةّوْرُع وبأ «مهالوم ءيِدْرَألا دشار نب رمعم-

 «ةعباسلا رابك نم :ةّرْضَبلاِب هب ثدح ايف اذكو ءائيش ةّوْرَع نب ماشهو «شمعألاو «تباث نع هتياور
 .(5459) مقر (0 41) بيرقتلا .ع ءةنس نيسمخو نامث نب وهو ه١ ٤ ةنس تام

 نم «لسري ناكو «لاع ةقث «يندملا ءةماسأ وبأو :هللادبع وبأ ءرمع ىلوم ءيِوَدَعْلا ملسأ نب ديز-

 .(1111 مقر (۲۲۲) بيرقتلا .عيه ١5 ةنس تام هقثلاثلا

 :ثيدحلا جيرخت

 خيرات يف ركاسع نبا هقيرط نمو ء(۹۳٤ /۳) ىربكلا تاقبطلا يف دْعَس نبا هجرخأ «ثیدح ىنعم

 )1515/517-١50(. قشمد ةنيدم

 :مكحلا

 .لسرم وهف هدنس يف عاطقنالا دوجو ببسي فيعض هدانسإ

 انه ىلإ ثذش ةفئاط نأ الإ «برشلا هنم رركت اذإ لتقي ال هنأ عامجإلا اولقن دقو :ناَمِكاَْلا لوق نم

 .(041 - ٥٤١ /0) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه

 .دلجي :بوتكملا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 .(057 /05) ضايع يضافلل ملعملا لاكإ

 هنم لقن يذلا ردمصلا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخين نم هتبثأ امو .ءاثلاب رمثلا (ق) ةخسن يف



 < شا دج باب > (ها؟4ت) ينامكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 “كلذ يف لوأتيو «هليلحت یری

 ي نیما ٌعامجإو :لاق «نيريخأتملا انخويش ضعب قيرفتلا اذه ىلإ لام دقو : ع

 el] ارح ]  هربثکو هليلق هليلق ءيا بنعلا رخ ميرحت ىلع

 © ييفاًشلا بهذ اذه ىلإو «رمخلا ٌّدح فيفخت ىلع لدي لاعنلاو ديرجلاب هبرضو :ع
 نيب طوسب هيف برضلا ":هریغو كلام دنعو .طوسلاب ال اذه لثمب الإ حلا نوكي ال هنأ
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 .هدنع ءاَوَّس اهلك دودحلاو «نّيبرض نيب برضو «نيطوس

 ٥٤١(. /4) ملعملا لاكإ تارابعلا هذه ياكل

 صن اذه انه ىلإ هريَِكو بنعلا رخ نم ليلقلا براش ىلع دحلا ةماقإ ىلع اوقفتا مث :ناَمِكاَْلا لوق نم
 )٥/ ٥٤١(. ملعملا لامكإ هباتك يف درو اک ءضاّيِع يضاقلا مالك

 .( 541 )٥/ ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 . ( 057 / 5 ) ملعملا لايكإ يف اهدجأ مل ةدايزلا هذهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .همحر (ق) ةخسن يف

 يديعصلا ىلع هلقن امل قفاوملا باوصلا ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.ةَرْبإ (خ) ةخسن يف

 .(060 /۲) يِرَدَعْلا ةيشاح ييناَِكاَقْلا نم ىودعلا

 نيبلاطلا ةضور «(۲۸۷ /۲) يِزاَريَّشلل بذهملا )۲٤۷( يزال هيبنتلا «(557/1) نَا رصتخ

 )١177/0(. يراصنألل جهنملا حرش ء(۲۸۹ /۲) يراصنألل باهولا حتف «2 ٠ ) يولل

 راكذتسالا ء(١٠٠٠ /17) ٍفاَرَقْلل ةريخذلا ١(« 45 /۳) يجاّبلل ىقتنملا (؟ 54 /17) ىربكلا ةنودملا

 «(۱۰۹/۸) يشرخلل ليلخ رصتخم حرش «(۲۵ ٤ /۹) شيلعل ليلجلا حنم ؛(٠5 ٠ /9)ربلادبع نبال

 .018/5) قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ء(۲۱۳ /۲) يارن يناودلا هكاوفلا

 .(00 /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا . دْعَس نب ثّيئلاك

 .(047 /) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ



 اهمال 5 < غلا دح باب رح )24ت ) يناهكاّفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (©"”.مدقت اك ؛ماكحألا يق ماَمِإلا ةراشتسا هيفو

 دودا فأ »: بصنلاب ىَوْرُيَو « نوناث دودا فح :نمحرلادبع لاق »:ةلوقو
 نر نا

 © .كلذ براق ام وأ «نيناث هلعجا :يأ :ق

 هِيِبَرَعْلا دعاوقل لمأت ريغ “نم خيشلا نم ردص هنأكو «لطاب وأ ديعب اذهو :ُثلق

 ًاضيأو - مهلعجا :ريدقت يلع نيديزلا سانلا دوجأ ٌدحأ زيجي ال ْذِإ .كلذب ملكتملا دارملالو

 «نيناث دودحلا ٌفخأ لعجي نأب هرمأ ال دودحلا ٌفخأب رابخإلا نمحر لادبع دارم نإف -

 ظفللا ثيح نم ال زوجي ال ام باكترا نم ىلوأ ةليلقلا ةياورلا هذه يوارلا ميهوت لاتحاف

 .ىتغملا ثيح نمالو

 ^ بط بلاط يبأ نب ىلع كلذل لئاقلا نإ :ليقو

 4٠". ص ٠ج سداسلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف كلذو

 .هظفلب )17١7( ثيدحلا (۱۳۳۰ /۳) ٍرْمَحْخلا ٌدَحَح باي ء(۸) دودحلا (4) باتك يف ٍمِلْسُم اهجرخأ

 اك ءدييعْلا قيق نبا مالك صن اذه انه ىلإ « نينارث دودحلا ٌففخأ » بصنلاب ىوريو: يناَهِكاَقْلا لوق نم
 حيحص ىلع يِوَّوَّنلا حرش رظنيو .نيناث لقي مل هنأ الإ )۱۳١/4(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو

 .(0637/11) ملم

 «(۳۳۹ /4) يناعنصلل ةدعلا .ريغ نع :لاق ييناَهِكاَقْلا مالك صن - هللا همر - يناعنصلا لقن ام

 . (54/11) رجح نبال يرابلا حتف .ريغ نع :لاق همالك لقن امل يرابلا حتف يف رجح نيا كلذكو

 .(175/5) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ



 الس رشا دع باب ح ٤ (ه٤٣۷ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ٌدَحَأ دلج ال١ :لوقي كي هللا ٌلوُسَر عمس هنأ - يولبلا راين نب ىناه - درب يبأ نع

 © .« هللا دوُدُخ نم َّدَح يف الإ ٍطاَوْسَأ ِةَرَشَع قوق

 :فيرعتلا
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 نب بالك [خ /1/؟ 441 / نب ورمع نب ديبع نب ورمع نب رايز نب ئناه' [ةدرُب]وبآ
 ةَعاَضُق نب ثراحلا نب ورمع نب لِي نب ئناه نب لْهُذ نب ممه نب لْهَذ نب مْنَع نب ناد

 ةُرموبأ دهش لوسر بحاص «بزاع نب ءاربلا ٌلاخ وهو «بقع هلو ةَدْرُيوبأ هتينك .
 هللا لوسر عماهلك دهاشملاو قد او ًادٌحُأ دهشو ءراصنألا [نم ]نيعبسلا عم ةَ

 ,هنع اهظفح ٌتيداحأ ي يبنلا نع هل يِوُرَو «ةَّكَم حتف موي ةثراح ةيار هعم تناكو هي

 ُبَدَْلاَو ريزعتلا مك (۸) با فرلاَو ِرْفُكْلا ٍلْمَأ نم نيرا (40) باتك يف يرانا هجرخأ (۱)
 (9) بات يف مِلْسُمو « هفورح يف ريسي فالتحا عم هلثمب كلذ ريغو (1407) ثيدحلا ( ٣7

 .هفورحب(۱۷۰۸) ثيدحلا (۱۳۳۲ /۳) ٍريِزْعَّتلا طاَوسَأ رذق(۹٩) باب دوُدُحْلا

 .هتبثأ ام باوصلاو« خسانلا لبق نم أطخ اذهو. رايت نب عوناه وبأ : طوطخملا يف هتدجو يذلا (؟)

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفوملا وهو « هتبثأ ام باوصلاو « عم : طوطخملا يف هتدجو يذلا )۳(

 .(401 /9) دْعَس نبال ىربكلا تاقبطلا . تارابعلا هذه ِناَهِكاَمْلا

 س ةنس لاوش يف تناك يتلا قدا ةوزغ يف كلذو «ةرونملا ةنيدملا لوح رفح يذلا َقَّدْنخلاب هدارم ()

 ثالث نمي رارح اب ةطاحم ةنيدملا تناك الو «يسرافلا ناملس هرفحب راشأ يذلاو عبرأ :ليقو ةرجحلا نم

 علس نيب ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا يه نوكرشملا اهيف دشحي نأ حلصت يتلا ديحولا ةهجلا نإف تاهج

 -ًاضيأ- علس نيب ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلاو «ةيبرغلا ةنيدملا ةرح مويلا ىمستو «ةربولا ةرح لفسأو -
 نأ ودعلا ىلع بعصي قمعب «هئارو نم علس لبجب افيضم نيترحلا نيب قدا رفُحف مقاو ةرحو

 -117) يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .هزفق نيكرشملا ليخ ىلع بعصي عاستاو ءهطبه ول هنم جرخي

 .(19/7 - ۱۷١ /5) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۳۹۲ /۲) يومحلا توقال نادلبلا مجعم ٤,(

 اى دعس نبا مالك صن اذه انه ىلإ ورمع نب دْيَبُع نب ورمع نب رايز نب ةدزُبوبأ :يناَهِكاَقْلا لوق نم )٥(
 «ئناه وبأ :لقي ملو ةّدْرُب وبأ :لاق هتمجرت حتفتسا امل هنأ الإ 50١( /۳) ىربكلا تاقبطلا هباتك ف درو

 ۷۳١(. /۳) مكاّحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا



 (ها014ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 1908010 ا جس ا |1101 + + 1117777111010 س ا س اا هلا

 ©“ يک ةا كا » :ديعلا ةالص لبق اهحبذ يتلا ةاشلا يف ل يبنلا لاق يذلا وهو

 وأ ىدحإ ةنس :ليقو «نيعبرأو سم ةنس «ةَيواَعُم ةفالخ يف اذه ةَدّرَب وبأ تام «ثيدحلا

 © .هللط ةعاملا هل ىور "”«نيعبرأو نيتنثا

 :حرشلا ٭
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 :نيهجوب دلجي ' اوطبض : ح

 .ماللا رسكو «ءايلا حتف :اهدحأ

 .حیحص امهالكو «ماللا حتفو ايلا 2 مضب :يناثلاو

 ةيِعْفاَّشْلا ضعبو انباحصأ نم ٍبّهّشَأو ءلبنح نب دخ ثيدحلا اذه رهاظب ذخأ دقو

 كلذ لب تابرضلا ددعل طبض الو «تاريزعتلا يف كلذ ىلع ةدايزلا زاوج ىلع روهمجللاو

 شقن نم برض رمع ْنأل :اولاق ,دودحلاردق ىلع ديزي نأ هلو «مامإلا داهتجا ىلإ لوكوم

 لاقو «نيعبرأ هب غلبي ال ”:ةّقيزَحوبأ لاقو ءٌذحلا نم رثكأ ”ًغيِبّص برضو ءةئم هقاخ ىلع

 ٠۲١( /۱) ٍرْهَّنلا موي ٍلُكأْلا (08) باب ءِنْيَديِعْلا (4) باتك يف يِراَخُمْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق
 ثيدحلا(۲١١٠ /۳) اَهَيَقَو (1) باب «ٌيِحاَصَأْلا (20) بانك يف مِلْسُُمَو ء(417)ثيدحلا

SED 

 ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو )۳۹۷١(« مقر )٤/ ٠١١١( باعيتسالا يف ربلادبع نبا كلذ ىلع صن

 .(0۳۲ )٤ مقر (؟98/0)

 .(۷۲۲۱) مقر (۷۱ /۳۳) يزملل لامکلا بيذبت

 هذه ينا َهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هنبثأ امو. طبض (ق) ةخسن يف

 .(171/11) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَّوَنلا حرش .تارابعلا

 هذه ينا اَنْ هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم (خ) ةخسن نم هنبثأ امو .مض (ق) ةخسن يف

 .(171/11) مِلْسُم حيحص ىلع يِوّونلا حرش .تارابعلا

 ةنيدم خيرات .يِرْضَبْلا يعوبريلا يِميِمَّتلا كيرف نب خيبص :لاقيو ليسع نبا :لاقيو لسع نب غيبص

 )۲۸٤٩(. مقر (4 08/17 ركاسع نبال قشمد

 ٠١(. /؟5) ييحخّرّسلل طوسبلاء(۲۸۷ ) نسحلا نب دمحمل ريغصلا عماجلا



 (ه/7ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نعو .فسوي يبأو كلام نع] يِوُرَو ءدحلا هب غلبي الو نوعبسو ةسمخ "”:َلْيَل يبأ نبا

 نبا لوق وهو «ةئلا نود: يهو "![ىرخأ ةياور بَل بأ نبا نعو «نيناث هب زواجي ال :رمع

 هبو ' ”.بدألا يف ٍةثالث نم رثكأ برضي ال ”:ىيحي يبأ نباو“”بُقِذ يبأ نبا لاقو ةَمْرْبّش
 °" .هنم صتقا كلذ ىلع داز نإ :نايبصلا بّدوم يف لاقو «بّهّْشَأ لاق

 غلبي الو «هدودح ىندأ ناسنإ لك ريزعتب غلبي ال :هباحصأ روهمجو يعفاشلا لاقو

 -يعفاًشلا نع يِوُرَو ”«نيعبرأ رثا ريزعتب الو «نيرشع دبعلا ريزعتب [ق 7

 نعو .هنع عجريو ةبانإلاب رقي ىتح هسفن ىلع ىتأ نإو ءأدبأ بدألا يف برضي هنأ :-ًاضيأ

 ٩ .هدح زواجي ال هدح ني طبنتسم بنذ لك ريزعت :يِجِفاَّشلا باحصأ نم "يبل

 ازواج 4 ةباحصلا َّنأب اولدتساو «خوسنم َّنأب ثيدحلا نع انباحصأ باجأو :ح
 يفكي ناك هّنألي يبنلا نمزب ًاصتخم ناك هنأ ىلع ِكِلاَم باحصأ هلّوأتو طاوشأ ةرشع

 )١( مألا يف ياشلا كلذ هنع لقن )۷/ ۱١۷(.

 ٥٤۷(. /0) ملعملا لايكإ هباتك يف ضايع يضاقلا هنع كلذ القن (؟)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 ءاهقفلا تاقبط .كلذ ريغ ليقو ٠١۹ تام «ثراحل ا وبأ ءيِشَرَقْلا ةريغم نب نمحر لادبع ني دمحم )6(

 (07) يِزاَريَّشلل

 .هتمجرت ىلع فقأ ل (0)

 ملعملا لايكإ ء(۲۲۲ - ۲۲۱ /11) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اک هيِوّوَتلا مالك يهنتي انه ىلإ (5)

 . )٥/ ٥٤۷( ضايع يضاقلل

 قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ٥٤۸( /) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيع يضاقلا كلذ ىلع صن (۷)

 .9//0701) شيلعل ليلا حنم ( ۲

 .(۲۲۱/۱۱) ملم حيحص ىلع هحرش يف درو اک «يِوَّوَنلا كلذ ىلع صن (۸)

 نبال ةيِعِفاَّشلا تاقبط ها" 19 ةنس هتافوعهللادبع وبأ ءيرضَْلا يِيُزلا ناميلس نب دَحأ نب ريبزلا_(9)
 .(۳۹) مقر (44 -9) ةبهش يضاق

 يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ بدألا يف برضي هنأ :-ًاضيأ- يعفاسلا نع يورو :نناَهِكاَتْلا لوق نم(١٠)

 .(044/9) ملعملا لاک هباتك يف درو امك «ضاّيِع



 ےک رشادح باب رح 2 (ها74ت) يناهكاقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .فيعض ليوأتلا اذهو :لاق ”ردقلا اذه مهنم يناجل ا (0 202

 ليوأت دضع نم ُدّشّياممو ءررحم ليلد ريغ نم خسّنلا ءاعدا هنم فعضأو :تلق
 ام ٍرْدَّمِب ماكحألا نم ساتل تدب » :5 © [زيزعلا دبع نب رمع] نع يوُر ام انباحصأ

 . (ِروُجُمْلا نم اوُتَدْحَأ

 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ءوُفعلاو ةحتاسملا هللا لأستف ءاذه انتقو يف ايسالو :تلق

 .ملعأ هللاو“ .راصنألا نم لُجر هّنأو ءةَدَرب بأ ريغ يوارلا اذه نإ :ليق دقو

 )١( ماكحآلا ماكحإ يف ديلا قيِقَد نبا ليوأتلا كلذ لقن )178/5(.

 .(۲۲۲ /۱۱) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اك «يورَتلا مالك صن يهتني انه ىلإ (۳)

 لهآ بتكل يعبتت دعبف «باوصلا (خ) ةخسن نم هنبثأ امو رمع نبا نع طوطخملا يف هتدجو يذلا (۳)

 ٍناَوّرَْقْلا ةلاسر. 5# رمع نبال سيلو «زيزعلادبع نب رمع ىلإ بوسنم مالكلا اذه نأ تدجو ملعلا
 «(181) يبطاشلل ماصتعالا ۲٠١(« /۸) يناَرَقْلل ةريخذلا ١5١(« /5) يِجاَبلل ىقتنملا )۳١(

 .(5554 /5) مزح نبال ماكحألا

 .(11/5 /5) ريبكلا حرشلا. كلام هنسحتسا زيزعلادبع نب رمع مالك نم وهو :ريدردلا دمخ لاق

 ٤۸ ١(. /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ )£(



 (ها؟4تر ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لوالا ثيدحلا ©
 َةَراَمإْلا لَأْسَت ال «نمحر لا َدْبَع اي» :# لوسر لاق :لاق َةَرْمَس نب نمر لادبع نع

TT a23 6 0 سس ه2 ر روم و نعم  

 اذإو ءاهيلع َتْنِعُأ ةأسَم رَ نع اًهتيِطْعأ نرو هيَ َتْلِكُو ةلْسَم نع اهتيطغأ نإ َكّنِم
 ا “ر 0
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 .« ريخ وه يذلا تاو نيوي نع ُْرْفَكَف اهنم اريح اَهَرْيَغ َتْيَأَرَف نيمي ىلع تفلح

 سمت دبع نب بيِبَح نب - ميملا مضو «ةلمهملا نيسلا حتفب - ةرّمَس نب ِنْمحَّرلا َدْبَع
 7 ها ما رس 8 ۲ 520
 «فانم دبع نب ) سمس دبع نب ةَعيِبَر نب ٍبيبَح :لاقيو «“ بالك نب ىَصق نب

 ُهَمأو 2" ديِعَس ابأ ىنكُي « ”يِمَشْبَعلا يِشَرَقلا ءفانم دبع يف كو هللا لوسر عم يقتلي“”[و]

 حتف موي ملسأ «"ساّرِف ينب نم - ةلمهملا ءارلاو ءافلاب - ةَعِراَمْلا [ يأ ] تنب ىَوْرَأ

 اهيلع هللا ُهَناَعَأ ةَراَمإْلا ْلَأْسِي ل نم () باب :ماّكحَأْلا (47) باتك يف يِراَُبْلا هجرخأ )١(

 نم بذ (۳) باب ءِناَيَأْلا (۷) باتك يف مِلْسُمو هظفلب كلذ ریغو(1۷۲۷) ثيدحلا ( ۳/۲
 ثيدحلا (171/ /۳) هيمي نع ٌدَّفَكُيَو ر وه يذلا ياي نَا اهنم ارس اَهَرَْغ یره ايو فلڪ

 ا .هظفلب (۲9)

 )۸۸٠(. مقر (809/5) يجاَبلل حيرجتلاو ليدعتلا

 .(574 /۳) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(187 /5) يناَعْمّسلِل باسنألا .فانم دبع نب سم دبع ينب ىلإ ةبسنلا هذه

 )١577(. مقر (870 /؟) ريلادبع نبال باعيتسالا

 بيطخلل دادغب خيرات )2١١(« طايخ نب ةفيلخ باتك نم هتبثأ امو بأ نودب طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ةنيدم خيرات «(0841) مقر (109/11/) يزملل لاكلا بيذمت ء(١۲) مقر (181/1) يِداَدْعَبلا

 ىلع فقأ ملف ةَعِراَقْلا تنب امأو «ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو :(4 ٠4 /75 ) هللا ةبه نبال قشمد

 . ملعأ هللاو كلذ

 أو :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 ةيابم .ةّناَتِك نب كلام نب ثراحلا نب ةّبلَْت نب منغ نب ساّرِف ونب مهو ةّناَنِك نم نطب : سارق ونبو
 . (*ه1) يِدْنَمَقْلَمْلل برألا

 . )١١( تاقبطلا يف طايخ نب ةفيلخ هركذ ام اذه انه ىلإ ىَّوْرَأ دم



 رودنلاو ناميألا باتك 00 ' ` (ها؟4تر يناّيكاَفْلا يلع رمعل ذاكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 وهو « نافع نب ناثع نمز يف“ ناَساَرخ ازغو «هنم عمسو هب يبنلا بحصو هَدَكَم

 آ .لئاكو“ ناتسجس حتتفا يذلا

 درفناو ءدحاو ثيدح ىلع اهنم افت“ ًاثيدح رشع ةعنرأ كي للا لوسر نع هل يور

 بيلا نب دیعسو «نيريس نب دمحو ءساّبَع نب هللادبع هنع ىَوَر ˆ [و 1«نيئيدحب ملم
 ©”. مهريغو .

 ” كلذ نيسخو ىدحإ :ليقو «سمخ ةنس:ليقو « نيعبرأو عبرأ ةنس ”ةَرْضَبلاِب تام )ن3

 توُقاَيِل نادلبلا مجعم .دنحلا يلي اع اهدودح رخآو قارعلا يلي امن اهدودح لوأ ةعساو دالب :ناساَرُح (1)

 مود

 ٠٠٦- /۳) ريثألا نبال ةباغلا دسأ . هاه ةنس لتق «هللادبع وبأ «يوّمألا ىِيَرُقْلا ناَمَع نب تاع (0)
 .(0۷0) مقر(

 .ةاره يونج يهو اخسرف نونا مايأ ةرشع ةاره نيبو اهنيب «ةعساو ةيالوو ةريبك ةيحان :ناتسچس
 .(۱۹۰ /۳) توُقاَيِل نادلبلا مجعم

 (878 /۲) باعيتسالا يف ربلادبع نبا هيلع صن ام اذه انه ىلإ ةََّم حتف موي ملسأ :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 .(155١؟) مقر

 توقال نادلبلا مجعم .ىلوأ دملا ىلإ اهتبسنو «ةنزغو دنه نيب ةريبك جورم تاذ ةيالو :لباَك امأ

(455/5). 

 ٤۸٩(. /۱) يِزْوَْلا نبال لكشملا فشك

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 بيذ هت هباتك يف درو |مكءيِوّوّنلا مالك صن اذه انه ىلإ هللا لوسر نع هل ىوُر :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(۲۷۷ )١/ ءامسألا

 )١477(. مقر (۸۳۵ /۲) ربلادبع نبال باعيتسالا

 «قارعلا حتف دنع َنومِلْسَُلا اهطتخا مالسإلا ردص يف تماق يتلا ندملا مظعأ نم :ةّرْضَبلاو

 ودبلا ىلإ برقأ ةنيدم برعلا ىأر ام :ليقو «رعشلا يف ظاكع هناكم لتحا يذلا اهدبرمب ترهتشاو

 هيلع حفسي اهيقرشو «ةالفلاب الصتم ةلحاقلا برعلا ءارحص يف دتمي اهيبرغف ةَرْضَبلاك اعم رضحلاو
 مجعم .جيلخلا يف هبصم برق قارعلا ءانيم يهو «ةرماع ةنيدم لازت الو «ليخنلا هللظتو برعلا طش
 .(4 6) يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا

 )١١(. تاقبطلا يف طايخ نب ةفيلخو «(579 /) ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا نيزيخألا نيخيراتلا ىلع صن



 )44ت ›يناهكاّقْلا يله رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
e Î 

 ت ج

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا مث

 ةرْمِإ :ىرخأ ةغل ىلوألا ينو «ةمالعلا اهحتفبوٌةيالولا ةزمهلا رسكب « ةرامإلا» :لوألا

 كل :لاقي ءِرْمَألا نم ةدحاولا ةّرملا يهف :حتفلاب“ ') ٌةرمَألا اأو ءميملا نوكسو ةزمهلا رسكب
 م يب و ج 3 £ م ر و ل و2 ےس

 - اهمضو ميلا رسكب - َرَمأو نالف ٌرِمأو ءاهيف كعيطأ ٌةَرْمَأ لع كل :يأ ٌةَعاَطُم ٌةرْمَأ ََّلَع

 © اريمأ راص

 :هانعم  ”ةزمهلاب ”2َتْلِكُأ :ىورثو« « اَهْيَلِإ َتْلِكُو 0:- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :يناثلا

 .ًالوكوو ًالكو هسفن ىلإ هلكو :لاقي ءاهل ةيافك كيف نوكت ال :يأ اهيلع“ ” نحت ل

 °” :رعاشلا لاق

 بان ًةَمْيُِأ اي مي ينيلك

 ءاهآس نم ىلوي ال نأ يغبني اذه ىلعف ء[آق /ب ]١57/ / ”ينيعد :هانعمو «تيبلا

 .© «هيلع ٌصّرَحو هبلط نَم اذه انلَمَع ىلع يلون ال اإ: - مالسلاوةالصلاهيلع- لاق دقو

 حاحصلا يف ءاج امل قئفاوملا «باوصلا (خ) ةخسن نم هعبثأ امو.ةرامإلا (ق) ةخسن يف (1)

 ٤۸٤(. /١)يرهوجلل

 يِدِيْزلل سورعلا جات ء(۲۲ /۱) يِموُيَملل رينملا حابصملا 4 )٤۸٤/۱- يرهوجلل حاحصلا (؟)

 .(۴۷ /۱) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم 6١/407١

 ٍصْرْجلاَو ٍةَراَمِإْلا سلط نع يتلا (۳ )باب ةَراَمِإْلا (۳۳) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ ةياورلا هذه

 .(1581؟) ثيدحلا ۱٤٥١٩( /۳) اهيلع

 .(115/11) ٍمِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش ء(١۳ /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم

 نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ((17 /7) ملعملا لامك هباتك يف درو امك «ضاَبِع يضاقلا صن اذه

 ۲٠۷(« /۱۲) يولل مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّنلا حرش ء(1۳) يديمحلا يدزألل ملم يراعي

 )٤/ ٤٤١(. يطويسلل مِلْسُم ىلع جابيدلا

 .(9) هناويد يف دوجوم تيبلا نم رطشلا اذهو .ينايبذلا ةغبانلاب فورعملا «باَبِض نب ةّيواَعُم نب دايز وه

 .017/75/11) روظنم نبال برعلا ناسل

 ىلع صْملا نِةَريام (0) باب باكل (40/) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق



 رودنلاو ناميألا باتك ( هاتر يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير
 أ
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 ةجراخ رومأ ببسبو «يلاولا يف نوكت رومأ ببسب ًاييظع ةيالولا رطخ ناك امل :ق

 اذإ تناك الو ,نوعلا مدعب ٌريِدَج وهف ؛ميظع ررغ ين ًالوخدو افلكت اهبلط ناك «هنع
 .اهلاقثأو اهئابعأ ىلع نوعلاب ةريدج تناك فلكتلا اذه اهيف نكي مل ةلأسم ريغ نم تأ

 هلعف يف باوصلا ةباصإ ىلع ةناعإلاب دبعلاب ىلاعت هللا فاطلإ ىلإ ةراشإ ثيدحلاو

 رك ةيلوصأ ةلأسم يهو «' '![نيدجنلا] ىلإ ةيادمهاو فيلكتلا درج ىلع ًادئاز ًالضفت هلوقو

 “©” .نآلا هيلإ انرشأ ثيدحلا يف هيلإ جاتحُم يذلاو . مالكلا اهي

 «كلذ ريغو ةّبْسحو ءاضقو ةرامإ نم ةيالولا لاؤش ةهارك ثيدحلا رهاظ :ثلاثلا

 ٍةَعيِرَّخلا ماكحأ ماسقأ ىلع اًهومسقو « "ةّيلكلا دعاوقلاب ةلأسملا هذه يف ٌءاهقفلا ملكت دقو

 .ةسمخلا

 اهبلطو «هيلع تضرع نإ اهلوبق هيلع نّيعت ةيالولا طورش هيف تعمجتسا نم :اولاقف

 م اذإ  اذكو «هب مايقلا هيلع نيعتف هب الا ىّدأتي ال ةيافك ضرف هلال ([هيلع] ضرعُت مل نإ
E 

 نع يْهَّنلا )١( باب ةَراَمإْلا (۳۳) باتك يف ٍمِلْسُمو «هوحنب )٦۷۳١( ثيدحلا (؟7154 /5)ِةَراَمإْلا

 . هوحنب (۱۷۳۳) ثيدحلا (۱ ٤٥٩ /) اهيلع ٍصْرَحلاَو ِةَراَمِإلا ٍبلط

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ىلع (خ) ةخسن يف

 . )١51/4( ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يناّهِكاَْلا

 يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا هتبثأ امو « رذحتلا (خ) ةخسن يفو .ديدحتلا (ق) ةخسن يف

 ١4١(. /5) ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم طخأ

 )١41/5(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 :(117/11) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش ء(١٤۱ /4) ديلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ (4)

 هذه ٍناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ يف ةدوجوم تسيل ةدايزلا هذهو.(ق) ةخسن نم ةدايزلا (4)

 )١51/4(. اهفورحب تارابعلا

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ء باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .كلذكو(ق) ةخسن يف 000(

 . )٤/ ٠١١( ديِغْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ِناَمِكاَمْلا



 (ه974ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هريغ ناك نإو لضفألا دوجو عم لوضفملا ةيالو انعنمو «هريغ نم لضفأ ناكو هيلع نيعتي

 يف لخدي نأ هل هركي انه اهف ءلضافلا دوجم عم لوضفملا ةيلوت 2 ”عنمن ملوءهنم لضفأ
 تدقعنا هالو نإ :لاقو «هيلوي نأ مامإلل هركو ءبلطلا مهضعب مّرَحو ءاَأسي نأو ةيالولا

 ثيداحأل ءءاضقلا ةهاركب لوقلا قلطأ نَم ءاهقفلا نمو «لاق |يف ىطختسا دقو «هتيالو

8 ۲ 

 ٤ ” .هيف تدرو

 تفلتخا اهرخآ ىلإ « ِنيِمي ىلع َتْمَلَح اذإو » :- مالسلاوةالصلا هيلع - هلوق :عبارلا

 هللا َءاَش نإ - هللاو ينإ » :ىرخأ يفو «فنصللا ٌةركذ ام اهضعب يفف ثيدحلا اذه يف ٌتاياورلا

 وه يذلا تينا الإ اهنم ًارْبَخ اَهَرْبَغ ىَرَأَف ٍنيِمَي لع [خ /1 /7451/ فلخأ ال -
aa 

 ت نعرمحي : رع ىارف نيمي نمو :رخ يلح يلو 8 “رع ر ءاهنم ارح اَهَرْيَغ ىَأَرَق نیمی ىلع َفَلَح نّمو» :رخآلا ثيدحلا ىفو 20ه

 نع ْرْمَكُيْلَو نخ وه يذلا تاي ٠:يرخألا ةياورلا ينو بح وه يذلا لَعْفيلَو هتيم

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .عنميو (ق) ةخسن يف )١(

 . ٠١١( /6) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا

 ام اذه انه ىلإ هيلع تضرع نإ اهوبق هيلع نّيعت ةيالولا طورش هيف تعمجتسا نم :يناَهِكاَمْلا لوق نم (؟)

 ١54١(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا قيِقد نبا هيلع صن

 يِناَسنلا ننس «(۲۹۸ /۲) دوا يبأ ننس يف ءاج ام ءاضقلا ةهارك يف تدرو يتلا ثيداحألا كلت نمو

 .070 5 /5) يِنْطُقراَّدلا ننس :(477 /۳) ىربكلا

 يف ةصق هلو )۱۹٤۹( ثيدحلا (۱۲۷۰ /۳) هنيِمَي نع رمو ربح وه يذلا ياي نأ اهنم اً اَمر

 .هظفلب هلوأ

 ثنحلا لبقةرافكلاب أدبي نأ نأ هل حابمءرملا نأ ىلع ربخلا ركذ ناهيألا باتك يف ناّبِح نبا اهجرخأ )٤(

 نيحيحصلا يف اهلصأو (4749)ثيدححلا (140 )٠١/ هيف يضملا نم اريخ نيميلا كرت ىأر اذإ

 هللا هناعأ ةرامإلا لأسي مل نم (0) باب «ماكحألا (4۷) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ دقف

 (۳) باب ِِداَمْيأْلا (۷) باتك يف مِلْسُمَو كلذ ريغو هوحنب (1۷۲۷) ثيدحلا 571 /”)اهيلع

 (۱۲۷۲ /۳) ویوب نع ٌرّمَكيَو بع وه يذلا أي نأ اهنم اًَْح اَهَرْبَخ یر انيمي فَلَح نم بذ

 .هوحنب )١1560( ثيدحلا



 روذنلاو ناميألا باتك (ه1؟4ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ل mg ا ا  (/#/#/#اخ:خ]|7لُلُشسع

 © .يأيس ام ىلع ""ههنيوَي

 عم «ثنحلا لبق ةرافكلا ءازجإ يف ءاملعلا فلتخا تاياورلا فالتخا بسحبو

 ىلع مهروهمجو.ثنحلا دعب اهريخأت زوجي هنأو « ثنحلا دعب الإ بجت ال اهنأ ىلع مهقافتا
 © .ثنحلا لبق اهئازجإ

 دعب اهنوك نوبحتسي «مهنم يِعِفاَّشلاو يِعاَرْوَألاو ءيِروَتلاو © ًاكِلاَم ّنكل :ع
 ني ةعامجو ةباحصلا نم رشع ةعبرأ نع اذه يوُرو «هلبق اهئازجإ ىلع نوقفاويو « ثنحلا

 نعبّهْشَأ ةياور يهو« ”ءىزجت ال اهنأ ىلإ هباحصأو ةّفيِزَح وبأ بهذو «مهريغو نيعباتلا

 «لبق قتعلاو ةوسكلاو « ماعطإلاب ةرافكلا © هيف ئزجت :-ًاضيأ- " يِعفاَّشلا لاقو كلام

 اهيلإ لكو ةرامإلا لأس نم (1) باب «ماكحألا (4۷) باتك يف يراسل اهجرخأ ثيدح نم ةعطق )١(

 یار انيِمَي فلَح نم بذ (۳) باب ايلا (۷) باتك يف مِلْسُمو (1۷۲۸) ثيدحلا ( ١/۳

 . (17190) ثيدحلا (۱۲۷۲ /۲) هني نع ٌرَكُيَو كح وه يذلا يأ نَا اهنم اع اَهَربَغ

 45١. ض ؟ج ةرشابم ثيدحلا اذه يلي يذلا ثيدحلا يف كلذو

 ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ء«ضاّيِع يضاقلا مالك هلك اذه انه ىلإ تاياورلا ركذ نم قبس ام

(0/ £۷(. 

 ىقتنملا ء(١۱۹ /0) ربلادبع نبال راكذتسالا «(57 )٤/ فاَرَقْلل ةريخذلا ء(١١١ )١/ ىربكلا ةنودملا

 جاتلا ء(۱۹۸) ربلادبع نبال يناكلا (174) بجاحلا نبال تاهمألا عماج :(؟ 5 /۳) يجاّبلل

 يكلالا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك ء(۳١١ /۲) يقوسدلا ةيشاح ء(١۲۷ /۳) قاّوَمْلل ليلكإلاو

 ْ ۰ .( ع١

 نييلاطلا ةضور «(151/؟) يِزاَريَّشلل بذهملا ء(١۲۹ /1) ينا رصتخم ء(1۳ /۷) يعفاشلل مألا

 .(17/11) يوَوْنلِل

 يَِلْيَزلل قئاقحلا نييبت ۱٤۷(« /۸) يبين رسل طوسبلا «(۱۹ /۳) ناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 نبال قئارلا رحبلا «(۳۸۳) يدغسلا ىواتف «(۸۳ /) مايا نبال ريدقلا حتف حرش )0/١١(«

 .0171/5) مْيَجت

 «(۲۹۰ -۲۹۰ /۱۵) يزول ريبكلا يواحلا «(۲۹۱ /1) ینا رصتخ ء(۳٦ /۷) يعفاشلل مألا (۷)

 . (۱۷ )١١/ يِوَوَّتلِل نيبلاطلا ةضور

 هذه ينا هكا هنم لقت يذلا ردصملا يف ءاج ال قفاوم« (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهيف (ق) ةخسن يف (۸)



 (ه1/7؟ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ڪڪ ڪڪ ص ب0 نكس هس سهصسسس هس هضشاسم

 ( ”.ثنحلا دعب الإ موصلاب ئرجت الو

 الإ ئزجي الف «ماعطإلا ىلع ٌبترم موصلا َّنأب كلذ يف هباحصأ جتحاو :يباّطتا لاق

 °" .ءاملا ىلإ ةبسنلاب مميتلاك ءلصألا مدع عم

 «ناضمر موصو ةالصلاك ءاهتقو ليق اهميدقت زوجي الف «ةيندب ةدابع هنأل :ح لاقو

 ىلع ةناعإ هيف نأل هترافك زوجت ال :لاقف «ةيصعملا ثنح -ًاضيأ- ةيِعفاَّشلا صعب ىنثتساو

 °” .ةيصعملا

 ؟ثنحل اب اهمثأم ريفكتل وأ نيميلا لحل ةرافكلا له ىلع ينبم اذه يف ٌفالخلاو:عا

 نم فلاحلا دقع ام لحل ىلاعت هللا اهعرش ةصخرأ 7[اتأ] [ ق /أ ]١55/ /روهمجلا دنعف

 ناسنإلا ثينحت يف الو ًءادتبا فلحلا يف ال مثإ نيهجولا يف سيلو ُدْحَبَو لبق ئزجيف هنيمي

 °” .كلذ هل عراشلا ةحابإل هسفن

 ريفكتلا ركذب - مالسلاو ةالصلا هبلع - هتئاددبب ةرافكلا ميدقت زاوج يف قلعت نم امأو :تلق

 هيلع فوطعملاو فوطعملا لب ءًابيترت يضتقت ال واولا َّنأل «ًادج فيعضف ريخلاب نايتإلا لبق

 .ةيبرَعْلا يف ررقت ام ىلع” «ةدحاولا ةلمجلاك

 )5٠8/0(. ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ تارابعلا

 يِبْطْرّقْلل مهفملا 24 08/5) ملعملا لابكإ هباتك يف درو امك «ضايِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ
(659/5. 

 .(47/4) يبطل ننسلا ملاعم

 . )1١9/11( مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو امك «يورَنلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو ءاضيأ : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 . (508/0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 .(4 08 )٥/ ملعملا لابكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 ١١١(. /6) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبا مالك اذه



 (ها؟4ت) يِناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
“=e E ÊK mre od 

| 

 نم هيلع فلح ام ىأر :يأ « اريح اَهرْيَغ ىأرف » :- مالبلارةالصلابلع- هلوق ىنعمو
 هّرَّسف اذكه ؟ 7 .[تإ نكي ملام هتوهشو هاوه ًاقفاوم وأ « ُهاَرْخَأ وأ هايندل ًاريخ كرت وأ لعف

 . ملعأ هللاو .ءاملعلا

 وهو هزجعو «ةرامإلا بلط نع يهنلا وهو «ثيدحلا رّدَص نيب ةبسانملا ام رظناو

 هيف تعجار ينإف ءٌريخ وه اهب نايتإلاو «هيلع فلح ام ريخ ةيؤر دنع هنيمي ريفكتب رمألا

 يشب هيف حتفي هللا ّلعلو هيف ةركفلا دعب اذه عنقمب هيف اوتأي ملف رصعلا ِءالَصُق نم ٌةعاج
 كلام ناك دقو «لهاجلا دنع تالكشملا نع باوجلا لهسأ امو «ميلعلا حاتفلا هللاو ءقحليف

 ماقأ :لوقي انخويش صعب تعمس دقو «كلذ وحنو ًاموي نيعبرأ ةلأسملا يف فقي هلي

 .باوصلل اهيف قفُو ىتح ةنس ةرشع يتنثا ةلأسَم يف ركفُي انخيش

DAT TLس  

 يرابلا حتف ء(۸٠٤ /5) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن وه ريسفتلا اذه 0(

 .(1۱۷ /۱۱) رَّجَح نبال



 رودنلاو ناميألا باتك (ه٠؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 يی ربل سس سس صم ا بص م ب و م م م م م م م ص يي ص م ممم

 :ئناثلا ثيدحلا ©

 - هللاو نإ :لَع هللا لوسر لاق :لاق' 0 بوم يبأ نع

 "ناز یک رح يذلا تي ال هما اك ییا نيو

 :حرشلا

 .فلحتسُي مل نإو «ةّمهملا رومألا ريرقت ىلع فلحلا بحتسي هنأ "7 مدقت دق

 ثنحلا حيجرت نيميلاب ثيدحلا اذه -مالسلاو ةالصلا هيلع - ه ہک وت ةدئاف أكو

 ىري مهوتم مُهو عطقو هيلع فلح ام ريخ وهام ةيؤُر دنع نيميلاب ءافولا ىلع

 . ملعأ هللاو .كلذ داقتعا يف هباطخ ىلع هيبنتلاو «ىلوأ هيلع فلح “ام ءافولا

 مل نيميلا لح ءانتسالاب دصق نإ هنأ الإ نيميلا يف ةتيشملاب ءانفتسالا بابحتسا هيف

 يف هيإ بودم ابدأ كلذ ناك كلذ دصقي ملنإو ءنثتسالا يف ةروكذملا طورشلاب دعني

 .اهريغو نيميلا

 ° هب ًاظوفلم الصتم نوكي نأ اندنع ءانثتسالا ٌطرشو

 ظفللا فورح ضعبل ًانراقم هدصق نوكي نأ هطرش نم له انباحصأ فلتخأو

 نب سيق نب هللادبع وهو.عبارلا ثيدحلا كاوسلا باب ؛ةراهطلا باتك يف «هب ٍناَمِكاَفْلا فيرعت قبس )١(

 / 4) رَبْلا دبع نبال باعيتسالا كلذ ريغ ليقو ءه47 ةنس تام « ىسوموبأ « يرعشألا ميلس

 .( ل5 - ال١

 . ٤٤١ ص" ج لوألا ثيدحلا « روذنلاو ناميألا باتك يف ثيدحلا جيرخت قبس م2

 ْ .رشاعلا ثيدحلا «تيقاوملا باب «ةالصلا باتك يف كلذو (۳)

 ٠١١(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديلا قيقد نبا انه ىلإ ةليلجلا ةدئافلا هذه ركذ (4)

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .امب (ق) ةخسن يف (0)

 ۲٤۸(« /۳) يجابلل ىقتنملا (؟5"1) «بجاحلا نبال تاهمألا عماج ء(۲۱ )٤/ فاَرَقْلل ةريخذلا (5)

 .(1968) ريلادبع نبال يناكلا



 (ها؟4تر يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير .
 TTT سس هيو يجو مجم موو يمس جم مخ ص ف ف مف صصْللبببسسوبو77و7٠7س

 ^ ؛طرتشي ال روهشملاو ؟ال وأ

 60 بايلا ف اذه نم ءيش يأيسو

 © .اهنع تّرفك : ٠ان » ىتعمو

 فلح» :مالسلارةالصلا بلع - هّنأو « هعضوم يف روكذم ٌببس هلو نصتخ ثيدحلا اذهو

 29.« مهل مث ىهلمحيال نآ

 )١( يِجاَبلل ىقتنملا ء(۱۱۱) يِمْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ء(۷۷٤ /۲) كلا أطوملا )۲٤۸/۳(«

 حرش ينادلا رمغلا «(۷۹ /) ةيزؤجلا مّيَق نبال نيعقوملا مالعإ ء(١/۸٤۲) باهولادبعل نيقلتلا

 يرهزألل ِيناَوَرَْقْلا ةلاسر )577(.

 . 557 ص ۲ج روذنلاو ناميإلا باتك نم عبارلا ثيدحلا يف كلذو قفز

 )١195/1١(. ضایع يضاقلل راونألا قراشم (۳)

 يف درو امك ديلا قیقد نبأ مالك صن اذه انه ىلإ هعضوم يف روكذم ببس هلو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (5)

 . ٤٤١ ص اهجيرخت قبس ةياورلا هذهو )٤/ ١47( ماكحألا ماكحإ هباتك



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aramak mann]ا  

 :ثلاثلا ثةيدملا ©

 0.2 :كفابآب ١.0 خخ

 تمضي وأ هللاب فلْحَيْلَف املاح ناك نم » :ملسْلو «.”“  . 0 fكورس  eعي مسإ و ۳

 ًارِكاَذ اهنع ىهني اک هللا ٌلوُسَر تعمس ُّذْنُم اهي ٌتْفَلَح ام هللاوَق » :رمع لاق ةياور يفو

 (9 «ًارثآ الو

 ̂ .اهب فلح هنأ يريغ نع ًايكاح :ینعی

 اَلِماَج وأ الرام كلذ لاق نم َراَمْكِ ري مل نم 07 4) باب ءِبَدَأْلا (۸۱) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 ٍرْيَغب فلا نع يتلا (۱) باب نالا (۷) باتك يف مِلْسُمو هظفلب (60/67) ثيدحلا (١؟16 /0)

 نيو هللا :لاق هنأ الإ هظفلب )١1547( ثيدحلا ١1557( /*) َلاَعَت هللا

 )0٥۷0۷(« ثيدحلا ۲٠٠١( /) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .نمف (ق) ةخمسن يف

 يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو )2١1145(. ثيدحلا (۱۲۹۷ /۳) مِلْسُم حيحصو

 )۲٥۳۳(. ثيدحلا ( 4۱ /۲)

 ثيدحلا (401/1) فلحتسي فيك (؟11) باب تاداهشلا (25) باتك يف يِراَمُبْلا اهجرخأ

 َلاَعَت هللا رعب فيلا نع يلا (۱) باب ِناَيْيَأْلا (۷)باتک يف مِلْسُمو «هظفلب (۲۵۳۲)

 . نمف :لاق هنأ الإ هظفلب )۱۹٤٩( ثيدحلا ( ۱۲۹۷ /۳)

 ْمُكِئاَبآِب اوك ال (۳) باب هِروُدَّلاَو نيالا (55) باتك يف يالا اهجرخأ ثيدح نم ةعطق

 هللا رعب فلا نع يللا )١( باب ءِناَيَأْلا (۷) باتك يف مِلْسُمَو : (1۲۷۱) ثيدحلا (؟45/5)

 1 1 ش .(1555) ثيدحلا (7١؟57/) اَ

 يرشغزلل قئافلا .(09/) ديَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ )18/١(« ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم

 يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا ء(۲۲ /1) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا 755/1

 سورعلا جات ء(۷ )٤/ روظنم نبال برعلا ناسل ء(١/۷۹٤) يرهوجلل حاحصلا (۲۷ /1)

 يرهزألل يِِفاَّشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا «(87 )٠١/ يرهزألل ةغللا بيذبت )07/٠١(« يِدْيَبُرل

(£0). 



 (ها؟4ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :حرشلا

 © عو لج - هللاريغ ميظعتلا يف كرشُب نأ ةهارك كلذ نع يهنلا ري :ءاملعلا لاق

 نأ نِم لإ بحأ - ةزمحلا دمب - مثآف هللاي فلحأ نأل » :ساّبَع نبا لاق دقو «- العو

 °.« ىهاضأ

 ةعيدخلا :هانعم :ليقو ء[ق /ب /٠٤٤1/ ىلاعت هللا ريغب فلحأ :«يهاضأ » ىنعمو

 فلحأ نأل » :-ًاضيأ- هنع يور ام هيلع لديو«رهظأ لوألاو .فلح امو فلح هنأ ىري

 نيميلا نع يج اذهلف 7.6 ٌربأف هريغب فلحأ نأ نم ٌديخ مثآف ةرم ةئم  هلاب

 ^ تاقولخملارت

 © َقَّدَص نإ هيأ حلف ١ :يبارعألل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقب عنصت اف :تلق نإف

 :ناباوج هنع :تلق

 .مّسَقلا هب اودصقي مل مهتنسلأ ىلع ًايراج ناك اذه نأ"”[:امهدحأ]

 .لجو زع (ق) ةخسن يف (1)

 عومجم يف ةَيوْيَت نبا هركذ دقو«(7/0١٠7) .رهاظأ :لاق رثألا قاس نأ دعب راكذتسالا يف تدجو (؟)

 .(760 /۲۷) ىواتفلا

 يف ءاج امل قفاوم فذحلا اذهو « اهيلع فقأ مل يننأل اهتفذحو . ىلع: طوطخملا يف هتدجو يذلا (۴)

 ملعملا لايكإ يف كلذكو «(؟ 50 /۲) يرِزاَلل ملعملا . تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلاردصملا

 1٠١(. /5) ضايع يفاقلل

 بيرثتلا حرط «(۲۹۲ /17) يبل يراقلا ةدمع ء(١٠٠ )1١/ ملم حيحص ىلع يوتا حرش

 .(077/57) يراقلل حيتافملا ةاقرم :(177 /۷) يقارعلل

 هباتك يف درو امك ءيِرِزاُخا مالك اذه انه ىلإ ةهارك كلذ نع يهنلا يس :ءاملعلا لاق :يناَهِكاَمْلا لوق نم

 .يناَهِكاَقْلا حيجرت اذه رهظأ لوألاو :لوق امأو .(7 5٠ /۲) ملعملا

 مالشإلا ٍناَكْرَأ ُدَحَأ يه يتلا ٍتاَوَلَّصلا نايب باب ءِناَيِإْلا باك )١( باتك يف مِلْسُم هجرخأ
 .هظفلب )۱١( ثيدحلا )٤۱/۱(

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا



 رودنلاو ناميألا باتك (ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Îنص بصيص ب م اس م عج تمتص سو سس جسم جس ا تت تت تت تتم تتسم تتسم متت سمت مست متم جمس مت  SS 

 مظعي نأ هلف - سدقتو ىلاعتو لج - يرابلا امأو «مدقتملا ىنعملل انّقح يف هلك اذهو

 - هيلع رجح ال ءكلذ ريغو ليللابوءسْمّسلابو ءروطلاب مسقيف ءءاَّش ام هتاقولخ نم

 اك «فاضم فذح ىلع هنإ: -ًاضيأ- كلذ يف ليق دق ناك نإو ءانيلعرجحلا لب -هناحبس

 انل هيبنت ءايشألا ضعبل ىلاعت هميظعت نإف «لوألا فالخب ءانه هيلإ جاتحي ال يدنعو «مدقت
 ° .اذه ىلع اذه ساقي الف اهمظعن نأب انل دمعت وأ «هدنع اهردق مّظِع ىلع

 :ماسقأ ةثالث ىلع هب مسقُي ام نأ "”[ملعّيلف] اذه تبث اذإ

 .هتافصو ىلاعت هللا ءاسأب مَّسّقلا وهو :هب مَسَقلا حابي ٌمسق

 «تآللاو ””مالزألاو /”باصنألاب ٌمَسَقلا وهو :ًاعامجإ هب ُمَّسَقلا مر ج ٌمْسقو

 . مثأ الإو رفك ًأايظعت دصق نإف كلذ وحنو ؟”ىّرُعلاو

 © .ارفك همظعت يضتقي ال امم [اندنع] كلذ ادع ام :ثلاثلا ٌمسقلاو

 ةَقيِنَح يبأل ًافالخ «هيف اندنع ةرافك الو ءةهاركلاو ميرحتلاب هيف فلتخا اذهف

 .كلذ يف ةرافكلا تابثإ

 ىلع كلذ نايرج مدع يف ةغلابملاو طايتحالا نم اذه «ًارثآ الو ًارِكاَذ :١ هقرمع لوقو

 ۲٤١(« /۲) ملعملا هباتك يف يرزاُلا هركذ ام اذه انه ىلإ « ّقَدَص نإ هيبأَو َحَلْفَأ » :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 .يناَمِكاَتْلا لبق نم تافاضإ عم ٤ ٠١(. /۱) يباَطَخلل نئسلا ملاعم

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 )١/ ۲١(. لتاقم ريسفت .اه نوحبذي اوناكو «ةبعكلا لوح اهنوبصني اوناك يتلا ةراجحلا (*)

 .(00) يزيزعلل نآرقلا بيرغ .رسيملا ىلع اهب نوبرضي اوناك يتلا حادقلا

 يزيزعلل نآرقلا بيرغ .اهنودبعي ةبعكلا فوج يف تناك ةراجح نم مائصأ :ةانمو ىزعلاو تاللا

(AY) 

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ١55(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك هديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يه هثالثلا ماسقألا هذه



 رودنلاو ناميألا باتك (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 سس ل نس بسس نا يي ل تت ا ل

 .عونم ريغ وه ةياكحلا لاح ناك نإو“''ءعونمملا ظفللا ةروصب سّبلتي ال يك هناسل

 لب هوحنو قالطلا ظفلب هسيردت يف ظفلتي ال - هللا مهمحر - انخويش ضعب ناك دقو

 اذه هبشُي اممو كلذ وحنو «فاقلاو «ماللاو «ءاطلا :ًالثم لوقيف «يرخأ ةرابعب هنع رّبعُي

 «عكرف عكرأ:هيف ةالصلا هنأش نم سيل تقو يف هل ليق هنأ هلا# كِلاَم نع يك ام ىنعملا

 4 تركيا اوكا د اد: مهیف ىلاعت هللا لاق موقب هبشتلا فوخب كلذ َلَّلَعَو
 .نيعمجأ و مهب هللا انعفن .مهلاعفأو مهلاوقأل نيبقارملا "”نيظقيتملا نيقتملا ةلاح هذهو

 هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبا هركذ ام اذه انه ىلإ ةغلابملاو طايتحالا نم اذه :يناَهِكاَمْلا لوق نم )١(

 ٠٤١(. /4) ماكحألا ماكحإ

 .(54) ةيآلا «تالسرملا ةروس (؟)

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . نيعطقنملا (خ) ةخسن يف (۳)



 رودنلاو ناميألا باتك . (د٤۷۴ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Sa ا م س سسس

 :غبارلا ثيدحلا ©

 ىلع َةَلْيَللا َنَفوُطَأَل :دٌواَد نب ناس لاق » :لاق ''”[لَو يبنلا نع] هي ةَرْيَرُه يب

 ملف هللا ءاَش نإ لق :هل ليقف «هللا ليس يف لاَ اًماَُع َنُهْنِمٍََرْما لك دل

 ول : هللا لوسر لاقف : لاق ِِناَمَنِإ فض ٌةَدِحاَوةأَرْم الإ هم دلت ملف « اک لا

 290.« ِهتَجاَِل اَكَرَد ناكو ٹی مل هللا َءاَش نإ: لاق

 ^ .كللا هل لاق :ىنعي « هللا َءاَض نإ ُلُق هل ليق » :هلوق

 :حرشلا +

 هعوقو ديري امريفو هنيمي يف ناسنإلا لوق نم“ ” مدقت ام بابحتسا هيف

 لإ © ادع كلك لا فإنا عرق او  :یلاعت هلوقلهللا ءاش نإ [خ/ب /۲/

 ةالصسلا هيلع هلوقل «ءانثتسالاب نيسيلا [ق/15١/1]/ عفر ەهيفو هک دما انآ

 © .« ٹن ل» :مالسلاو

 ءاش نإ - ًالثم - رادلا ٌنلخدأل :وحن يف ينعأ ماسقأ ةثالث ىلع اهنأ ءانثتسالا ٌريرحتو

 .لخدي م نإ ثنحي مل لوخدلا ىلع ءانثتسالا داعأ نإف هلل

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 ُدَبَعْلا مَ یاس دوال اتو ]» لاك هللا لوق (41) باب ءال (15) باتك يف يِراَكُْلا هجرخأ . قف

 باب ناّيَقْلا (۷) باک يف مِلْسُمَو ؛هوحنب (141) ثيدحلا ۰ /) [ :١ صا 4ى

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١1555( ثيدحلا (۱۲۷۵ /۲۳) ِءاتنیسإلا (0)

 )1١/ 11١(. مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش ء(۳۹ /۲) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم (۳)

 45١. ص ۲ج يناثلا ثيدحلا ءروذنلاو نايألا باتك يف كلذو (54)

 .(؟ ١-5 17) ةيآلا «فهكلا ةروس

 مالك اذه انه ىلإ ديري ايفو هنيمي يف ناسنإلا لوق نم مدقت ام بابحتسا هيف :ٍناَِكاَقْلا لوق نم

 .(41/8) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا



 (ها74ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ىلاعت هللا ةّئيشم " [نقيتو] نيميلا عوقول كلذ هعفني ل نيميلا ىلع هداعأ نإو
 هد

 نلوم الو # :ىلاعت هلوقل «لاثتمالاو بدأتلا قيرط ىلع ءانثتسالا ركذُي نأ: ثلاثلاو

 6 .نيميلل هعفر مدع يف يناثلاك اذهف «قيلعتلا ىنعم ىلع ال ةيآلا "”كِءَقأَّتِ

 كلذ طرشي ملول ذإ ©” مدقت ام ىلع «نيميلاب لاصتالا هطرش نم ءانثتسالا نأ هيفو

 ^ فلسلا ضعب نع يور امل ًافالخ «ةرافك ىلإ رقتفا الو نيمي يف ّدحأ ثنحي م

 مقي ملام ءانثتسالا فلاخلل نوري «نيعباتلا نم ةعامجو ءسوّواطو «نسحلا ناكو:ع

 نب دیو نعو «ةقان بلح ردق :ءاطع نعو ءملكتي وأ مقي ملام :ةَدات لاقو «هسلجم نم

 دقو « ”ركذت ىتم ًادبأ] ءانثتسالا نأ :ساّبَع نبا نع يوُرَو ءرهشأ "”[ةعبرأ] دعب :ريبج

 هلوقل هبدأو ىلاعت هللا رمأ مازلإل ”[ءانثتسالا هل نأ لمتحي هنأ :اذه ىنعم نأ مهضعب لوأت

 .هئارسأو هتافصو هللاب نيميلا لحل ال ءةيآلا "' 4 َّيَلوُتَناَلَو  :ىلاعت

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا« ىلوألا وه هتبثأ امو« نيبتو : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 ٠ . (157/5) ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ٍناَمِكاَقْلا

 .(۲۳) ةيآلا فهكلا ةروس (؟)

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديعْلا قيقد نبا مالك اذه انه ىلإ ةثالثلا ماسقألا هذه ةيادب نم (۳)

(055/5). 

 450١. ص ؟ج.يناثلا ثيدحلا ءروذتلاو ناميألا باتك يف كلذو 2

 .(417 /5) ملعملا لاكإ هباتك يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ (4)

 ءارقلا ةفرعم ء(۸۲) يِزاَريَّشلل ءاهقفلا تاقبط .ه45 ةنس يفوت «هللادبع وبأ ءيِدَسَألا رْبَبُج نب ديعس (1)

 . (55) مقر (18) يمل رابكلا

 ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا عجرملا نم ةدايزلا (۷)

 رجح نبال يرابلا حتف 274 /4) يبطل مهفملا يف كلذ تدجو اك حيحصلا وهو (41/0)

 .(5 37 /9) ةمادق نبال ينغملا ( ۴۲

 ٍناَكْوُّشلل راطوألا لين «(07/1*7) دش نبال دهتجملا ةيادب 2١95(« /5) ريلادبع نبال راكذتسالا (8)

 )٤/ 5 ١1١(. يناعنصلل مالسلا لبس )1١5/4(«

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (9)

 ١١ ةيآلا هفهكلا ةروس( )97(.



 ( ها74ت) يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ussa RRLلااا حو  

 يف كلذ زاوج ىلإ فلسلا ضعبو روت وبأو « يِْفاَّشلاو «نويفوكلا بهذو

 .ةصاخ قتعلاو قالطلا يف نسحلا هعنمو ءيش لكو قتعلاو قالطلا

 له «لعف طرشب ىلاعت هللا ريغب نيميلا يف ءاتثتسالا ىلع اذإ اندنع بهذملا فلتخاو

 ° ؟ال وأ كلذ عفني

 ىلاعت هللا ءامساب ءانثتسالا صيصخت ىلع انباحصأ يرخأتم ضعب لدتسا دقو :تلق

 ناك ْنَم ْمُكِئاَبآَ اوم نَا مكاني هلا نإ » :لاق هنأ يبتلا نع يوُر :لاق نأب ءهتافصو

 ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع - ماللار ةالصلا هيلع - ىهنف "7 « ْتْمْضَيل وأ للاب ْفِلْحَيَْم اًقِلاَح

 َّنَم ١ :- مالسلاو ةالصلا هباع- لاق اًملف «ربغ ال ىلاعت هللاب نيميلا يه ةعورشملا نيميلا لعجو

 يتلا ةعورشملا هللاب نيميلا ىلإ ءانثتسالا اذه فرصنا «فلجي مل نمك داع ىنثتساف « َفَلَح

 :لاق فلج مل نمك داع ىنثتساف هللاب فلح نم مالكلا ىنعم راصو ءاهب نيميلاب عرّشلا رمأ

 .اهب فلحلا نع يهنم اهّنأل ءاهيلإ فرصني الف ةعورشملا ريغ امأو

 َنِهْيَلَع َنَفيِطَأَل » :تاياورلا ضعب ينو (ةأَرْما َنيِعْبَس ىلع َهْيَّللا َنَووُطَأَل » :ةلوقو
 وهف هيلعرركتو هلوح“ "راد اذإ هب فاطأو ءىشلاب فاط : ناتحيصف ناتغل «« َهَلْيْللا

 -۲١۸(. ۲۵۷ /۱۰) يِدْرَواَنلريبكلا يواحلا )١/ ۱۹٤(« ِينَرُخا رصتخم ء(۱۸۷ /0) يعفاشلل مألا (1)

 ىلع يِوَّوّنلا حرش :(417 /5) ملعم ا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ (؟)

 . (۱۱۹/۱۱) مِلْسُم حيحص

 ٤٥١. ص٣ ج باتكلا اذه نم ثلاثلا ثيدحلا يف هجيرخت قبس فرفز

 (1594) ثيدحلا ۱۲۷١( /۳) ِءاتشرشإلا (0) باب ِقاَيَأْلا (۷) باتك يف ملم ةياورلا هذه جرخأ (4)

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا« ىلوألا وه(ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ناتحصف (خ) ةخسن يف (0)

 )1١/ 17١(. مِلْسُم حيحص ىلع يوَوَنلا حرش .تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا« ىلوألا وه(ق) ةخسن نم هتبثأ امو .فاط (خ) ةخسن يف )0

 ٠١١(. /11) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش .تارابعلا هذه يناِّكاَمْلا



 (ه1؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 ا س

 ("”.عامجلا نع ةيانك انهاه وهو «فيطمو فئاط

 كلذل وعدت نإ '”[الإ] عينشلا ظفللا نع نّسحلا ظفللاب ريبعتلا بابحتسا هيف

 .ةيعرش ةرورض

 ىلعروديا :- مالسلاوةالصلا هبلع- ناك دقو ءاذه ىلع ةوقلا نم ءايبنألا يتوأ ام هيف :ع

 ةّيروكذلا ةحص ىلع ليلدو «لاجرلا يف ةليضف اهنأ ىلع لدي هلك اذهو «2”«ةليل يف هئاسن

 74 انوصَحبو 8 :- مالسلاو ةالصلا هبلع- ىيحي يف ىلاعت هلوقب اذه ىلع ضرتعُي الو «ةيناسنإلاو

 ̂ .اهنع ًاكسمم يصاعملا نع ٌروُصَح :ليق دقف

 ىلاعت هلل اناك (نإ ٌهَدْضَقو ُتينمأ َّن َّنأ ىلع لدي « امد نم ةدحاو لَك دلت » :هلوقو

 .يويند ضرغل ال

 مؤشو «ينمتلا ةفآ ىلع ثيدحلا اذه يف -مالسلو ةالصل هيلع هن :نيملكتملا ضعب لاق

 [ق /ب/571١/ ينمتلا ةفآ نمو لاق «ضيوفتلاو ميلستلا نع ضارعإلاو «رايتخالا

 .ناسنإ قش هتدلو نإو «قباس ٌىنعمب ردق هيف ىضميف هايإ «هؤاسنإ وأ «ءانثتسالا هنايسنب

 َدِجحاَو ٌةأَرْما الإ نهتم لمحت ملف » :- مالسلاوةالصلا هيلع - هلوقو

 ىلع ىقلأ هنأ ىلاعت هللا هركذ يذلا ٌدسجلا وه :ليق 04 ماَلُع شب ْتَءاَج » :ةياور يو

9 0 
 / «( ٍناَسن فصنةدلح

 مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك ءيِوّوَّنلا مالك صن اذه انه ىلإ ناتخل :يناَمِكاَقْلا لوق نم )١(

 )٥/ ٤۱۷(. ضاّيِع يضاقلل ملعملا لابكإ )1١/ ۲١

 . .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 (1951 )٥/ ِءاَسّتلا ٍةَرْثَك (؟) باب ءحاَكنلا (۷۰) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق (۳)

 هل ءوضولا بابحتساو بنجلا مون زاوج (5) باب «ضيحلا (۳) باتك يف مِلْسُمَو )478١(« ثيدحلا

 )١۹(. ثيدحلا (؟ 59 /۱) عماجي وأ ماني وأ برشی وأ لكأي نأ درأ اذإ جرفلا لسغو

 .(۳۹) ةيآلا َناَرْمِع لآ ةروس (4)

 نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت :(570 )١/ يطع نبال زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا (0)

 ۰ .(۳۹۲ /۱) ريِثَك نبال ميظعلا نآرقلاریسفت «(417//؟)

 . اهظفلب (150 4)ثيدحلا ۱۲۷١( /۳) ایسا (0) باب ءِناَيَأْلا (۷) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ



 روذنلاو ناميألا باتك (ها؟4تز يناّمكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
TTR ALR 777990010ر ب ببججج  

 20 هيسرك

 .كلذ ريغ ليقو

 ينو «« لقي ملف هللا ءا نإ [لُف 1:هل ليقف ١ :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 :هبحاصب دارملا ليق "74 َيَِنَو لقب ملف هللا َءاَش نإ لق :ُكَلْخا وأ ُةّبِحاَص هل لاق » :ةياور

 0 .هرطاخ :ليقو“ ”.هل ٌبحاص :ليقو «نيرقلا :ليقو ؛كلملا

 رهاظ وهو - نيّسلا ديدشتو «نونلا مضب - ةمئألا ضعب هطبَض :ح ٠ ىت » :هلوقو

 ش © .ملعأ هللاو .ٌقسح

 ام نوكي ال نأ يف هردق قباسو كبر ةمكح متتل ءانثتسالا نع فرص ليقو:ع

 هانم

 « ِهِتَجاَل اكَرَد ناكو ثّ مل هللا ءا نإ :لاق ول »:- ماللار ةالصلا هبلع- هلوقو

 :- مالسلاو ةالصلا هباع- هلوقل ”«ةين زبتعت الو الوق الإ نوكي ال ءانثتسالا َّنأ هنم ذخؤي دق

 . « هللا ءاَش نإ :لاق ول »

 ٤۱١ /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك «ضاَيِع يضاقلا هلقنو هركذ ام يهتني انه ىلإ 0(

(GIA 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۲)

 .هوحنب ٠١١) ٤)ثیدحلا (۱۲۷۵ /۳) ِءاَِْيْسإلا (0) باب ءِناَّيَأْلا (۷) باتك يف ٍمِلْسُم اهجرخأ (۳)

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ )1١/ ٠۲١(« مِلْسُم حرش يف يِوّوَّنلا ةثالثلا لاوقألا اذه ىلع صن (4)

 )٤/ ٠١١(. يِطوُيّسلل مِلْسُم ىلع جابيدلا «(571 /5) رجح نبال يرابلا حتف «(418/)

 يِنْيَْلل يراقلا ةدمع :(4//770) ٍيِطْرُقْلل مهفملا (518/0) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ (6)

1 10(. 

 )17١/1١(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اک «يوَرتلا مالك صن يهتني انه ىلإ (5)

 )1۸4£ /0( ملعملا لامكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ (۷)

 يِنْيَمْلل يراقلا ةدمع ء(١٤1 /6) يِطْرُقْلل مهفملا )١114/11( ملسُم حيحص ىلع يِوَوّنلا حرش (۸)

 .(577/5) رجح نبال يرابلا حتف )9



 رودنلاو ناميألا باتك (ها"4ت) يِنايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
nnn alسس اس سس سس  a RÎ RL 

 لاق “"ءًاقاحل :يأ كاردإلا نم مسا -ءارلا حتفب - وه  ِهِتَجاَ اًكَرَد ناكو ١ :هلوقو

 “ےک عَ الوارد فضال ل : ىلاعت هللا

 ام َّنأل ؛عطقلا نود نظلا قيرطب لبّقتسملا نع رابخإلا زاوج ثيدحلا نم ذخؤي دقو
 .ةرورض عقول الو «[خ/أ/ ۲٤١1 /  يحوب نكي مل - مالسلاو ةالصلا هيلع - ناميلس هب ربخأ

 .ملعأ هللاو

 يدزألل مِلْسّمو يِراَّخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت )707/١(« ضاَيِع يضاقلل راونألا قراشم )١(

 روظنم نبال برعلا ناسل :(114 /؟) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )۳۲٣(« يديمحلا

 )6 10/١

 .(۷۷) ةيآلا «هط ةروس (۲)

 يف درو اك ءديلا قيقد نبا مالك اذه انه ىلإ رابخإلا زاوج ثيدحلا نِي ذخؤي دقو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۳)

 )١55/5(. ماكحألا ماكحإ هباتك



 (ها74تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
imane e maا م صمم مسدس سس سس  Eس  _ | 

 : : سفضاقلا ثيدحلا ©

 ْعِطَمَقَي ِرَْص ِنيِمَي ىلع َفَلَح نم » : هللا لوسر لاق :لاق ه5 دوُعْسَم نب هللادبع نع

 وراني يلا ا :ْتَلَرَتو ُناَبْضَع هيلع وهو هللا يهل ٌرِجاَف اهيف وه ءمِلْسُم يِرْما لام اهب
 ©”. ةا رخآ ىلإ دلیک اتم مسیر هاد هب

 :حرشلا ج

 «لدع لجر باب نه نوكيو ءاهه ةفص ِرْبَص نوكي“"” نأ ىلع «نيمي نيونت زوجي

 نيهجولاب هانيور دقو ءةفاضإلا ىلع نيونتلا مدع “زوجيو
 -ًاضيأ- ىمسُيو « ”نيميلا نع هسفن سبح :يأ سيحلا :انه (رْبَّصلا ىنعمو

 © اسومف 34

 لاق كلذ لو“ ”ءرانلا يف اهيحاص سمغتاثأل :ءاهقفلا لاق

 .(۷۷) ةيآلا ءناَرّْمِع لآ ةروس

 دایک اسس مینو ھا ده ةه لإ 8 (51) باب ءريسفتلا (18) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 عم هلثمب كلذ ريغو (5710) ثيدحلا (1557/5) [۷۷ :ناَرْمِع لآ] 4 مل نح تدبر

 نمي ملا َّنَح َمَطَتَقا نم ديِعَو (11) باب نالا )١( باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا

 . هفورحب (۱۳۸) ثيدحلا (۱۲۲ /۱) راتلاب ِةَرِحاَف

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو «ال نأ (خ) ةخسن يف

 .(؟0/8/9)ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .ينايِكاَقْلا مالك لقن يذلا ردصملا

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .زيوجتو (خ) ةخسن يف

 برعلا ناسل «(۸ /۳) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )2514/١« يزول ا نبال ثيدحلا بيرغ

 حيحص ىلع يِوَّوَّثلا حرش ۱٤١(« /4) ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ ٤۳۸(« /6) روظنم نبال

 15١(. /۲) ملسَم

 ديهمتلا ٠١١(« /۲) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش ء(١٤۱ /5) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ (1)

 .(0 )٤/ يناَقْرَّزلا حرش ء(٤۲۹ )٠١/ ربلادبع نبال

 لا يواسحلا )۳/١١(« يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور ء(۸١۲ /) يطْرُقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا (۷)



 ( هاتر يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | س 2 أ ایی سو أ

 كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا ينو ” «رفكي نأ ْنِم مظعأ اهمثإ َّنأل ءاهيف ةرافك ال “:انباحصأ

 .اهفلاحل ديدشلا دعولا نم

 امك هذه ةلاحلاو «فلاحلا ىلع عينشتلاو"” عييشتلا باب نم انه مِلْسُلا ركذ َنأكو
 نيمِلسُلا نمو امهريغ لشق ناك نإو مارح ملاعلا مد كو ءحلاصلا لجرلا لق :لاقي
 الو حلاصب سيل نمي َنيِمِلْسُملا نم امهريغ لتق نم عشبأو عنشأ نيذه لتق نكل ءًامارح
 .ملاع

 ع جس ل
 یتعم نأ ° يضتقي اهرخآ ىلإ“ 4 نور دلال ْتَلَرَنو 5 دوّعسَم نبا لوقو

 ^ .ارهاظ ثيدحلا ىنعم ةيآلا

 :اهوزن ببس يف نورسفملا فلتخا دقو

 يأ نب ةّنآَتِكو ءعِفاَر بأ دوهيلا رابحأ يف تلزن : ةّمِرْكِع لاق :ةّيِطَع نبا لاقف

 بساكملل ةاروتلا يف هللا دهع اوكرت ”؛بّطخَأ نب ىيحو "”«فَّرْشَأألا نب بْعَكو َقْيَقُحلا
 ڪڪ ف فوفو و و ف و و و و و و و و و و و و و و =

 .(110 /9) لَم نبال عدبملا «(۲۹۷ )۱١/ يزول
 شاش نبال ةنيمثلا رهاوج ا دقع ء(۷٤۳ /1) يِطْرُقْلل مهفملا ء(١۱۹ /) ربلادبع نبال راكذتسالا

0 

 .رفكت (ق) ةخسن يف

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .عينشتلا (خ) ةخسن يف

 .(۷۷) ةيآلا ءناَرْمِع لآ ةروس

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يضتقت (ق) ةخسن يف

 ١٤١(. /4) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ

 .(۱۷) مقر (17) يدّواّدلل نيرسفملا تاقبط ه١١© ةئس يفوت «هللادبع وبأ ءساّبَع نبا ىلوم ةَمِرْكِع

 هنم ذخأ يذلا عجرملا يف هتدجو امك « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو « فرشأ (خ) ةخسن يف

 ٥۹ ٤(. /1) هّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .اهفورحب تارابعلا هذه ينام

 ينا كافل هنم لقن يذلا ردصملل قفاوملا «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لطخأ (خ) ةخسن يف

 .(4059 /1) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه



 ( هال؟4ت) يِنابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ر ںی #  حآآ 0 أذ 101110100100 OOOO OOOO اال0110107001111001101001028:10000:1101010ط ااا نا

01) 

 ©” .اهليبسب اوناك يتلا ةسائرلاو

 «يلاب'”بهذيو«""هللا لوسر اي فلحي نذإ :ثَعْشَألا لاقفءيدوهيلا ىلع نيميلا تبجوف

 .ٌةيآلا تلزنف

 تت

 es () > TT . ءل أل -
 ضرأ يف دوهيلا نم لججر عم' "سيق نب ثّعشألا ةموصخ ببسب تلزن اأ :يوُرَو

 تبجوف «هتبارق نم لجر عم ضرأ يف مصتخا سّيق ق نب ْثَعْشَألا نأ: يوُرَو

 يف ضرألا كلت بصغ دق [ق /أ ]١51/ / ًالطبم ةقيقحلا يف ناكو ءْتَعْشَألا ىلع نيميلا

 هدنع نم دازو «ضرألا ىطعأو «جرحتو نيميلا نع ثَعش ْثَعْشَألا لكتف «قيآلا تلزنف :هتيلهاج

@) 

 © .سّيَق نب ثَعْشألا ريغل ةموصخ ببسب تلزن ةيآلا نأ :يوُرَو

 هءاج هرخآ ناك الف ءراهنلا لوأ قوسلا يف ًةعلس ماقأ لجر يف تلزن :يبْعْشلا لاقو

 ام” ءاسملا الولو ءاذك وأ اذك ني راهنلا لوأ يف اهعنم دقل ًاثئاح فلحف «ةَمواسف لجر

 6 .هبيسب ةيآلا تلزنف .اهعاب

 .(0 ٤)يِطويَسلل لوقا بابل «(1۹۸ /۲) يلع نب دَمْحَأ نيدلا ٍباَهِشل بابسألا يف باجعلا

 4517 ص ١ ج.ةرشابم هيلي يذلا ثيدحلا يف ناَمِكاَقْلا لبق نم - ىلاعت هللا ءاش نإ - هب فيرعتلا أيس

 هنم لقن يذلاردصملل قفاوم (خ) ةخسن نسم هتبثأ امو .فلحي هللا لوسر اي نذإ (ق) ةخسن يف

 )١/ ٤٦١(. ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه ٍنناَهِكاَقْلا

 .بهذيف (ق) ةخسن يف

 14٩(. - 14۸ /۲) يلع نب دما نيدلا باّهِشل بابسألا يف باجعلا

 . 07١ /۲) يلع نب دَمْحَأ نيدلا ٍباَهِشل بابسألا يف باجعلا

 07/١7. /؟) يلع نب دّمَْأ نيدلا باش بابسألا يف باجعلا

 هذه ِيناَمِكاَمْلا هنم لقن يذلاردصملل قفاوملا, باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اذك (ق) ةخسن يف

 )١/ 55٠١(. ةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا : تارابعلا

 اذه انه ىلإ :[0 ؟5تاةّيِطَع نبا لاقف «افوزن ببس يف نورسفملا فلتخا دقو :يناَهْداَمْلا لوق نم

 رولا لاب ريسفتلا يف روشتملا ردلا «(404/1) زيجولا ررحملا هباتك يف درو امك يطع نبا مالك صن



 رودنلاو ناميألا باتك (ها؟6تر يناهكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 7909018: سس للا اا اا 0 مااا 7170171071001710001010:0000017 0طن

 قيرط لوزنلا ببس ُنايبو «ثيدحلا اذهب ىنعملا اذه ىلإ بهذ نَم لوق حجرتيو :ق
 °" .اياضقلاب فحت نئارقب ةباحصلل لصحي ٌرمأ وهو «زيزعلا باتكلا يناعم مهف يف يوق

 ° رطخو «قوقحلا دحج نم هنود ايف رفكلا اهيف لخدي ةيآ يهو :ةّيِطَع نبا لاق
 ©.ملعأ هللاو“"”.هتميرج ردق ” ىلع ةيآلا ديعو نم ذخأي ٍيَحَأ لكو «قيثاوملا

2 

 . )0١/5( دوعسلا يبأل ميلسلا لقعلا داشرإ (1 554 /۲) يِطوُيّسلل

 ١(. 51 /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ ()

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .متخو (ق) ةخسن يف (۲)

 يذلاردصملل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نع (خ) ةخسن يف ()

 .(1//554) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه يناَِكاَقْلا هنم لقن

 يذلاردصملل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هتعدخ (خ) ةخسن يف (:)

 .(409 )١/ ةّيِطَع نبال زيجولا ررحم ا . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم لقن

 . (504/1) زيجولاررحملا هباتك يف درو اک هََّيِطَع نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (0)



 (ه١٤۷۴ت ) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
KT mananنو م حج  

 :٠ سداسلا ثيدحلا ©

 ىلإ ائْمَصَقْخاَف قب يف ٌةَموُصخ "لجو نيَو ينيب ناک » :لاق سْيَق نب ٌتَعْمَأْلا نع ۰

 الو ُفِلِخي اَذِإ هللا لوسر اي :تلق .ُئيِي وأ كادهاش :ل هلا لوسر لاقف كي هللا لوسر

 ٌرِجاَف اهيف وه مِلْسُم ئرما َلاَم اهي عطتقي نيوي ىلع َفَلَح نم 4 هللا لوسر لاقف .لاَُي

 ٩ .«ُناَبَّضَع هيلع وهو هلل يَ

 :فيرعتلا

 ثراحلا نب ةّعيِبَر نب يِدَع نب ةّلَبج نب ةّيواَعُم نب برگ يِدْعَم نب سيق نب ُتَعْشألا
 ثيدح يف هي يبنلا عَ <” هدادع اهلهأ ينو” ءةَقوُكْلا نكس دمحم وبأ هتينك «يِدّْنِكْلا

 .ثيدحلا 0« مِلْسُم ئِرْما َلاَم َمّطَتَقا نم »: #4 يبنلا نع دوم نبا

 :-ًاضيأ- ليقو ءةلمهملا ءاحلاب شيشفحلا وه :ليقو «ميجلاب يِدْنِكْلا شيشفجلا وه لجرلا اذه )١(

 ٠٠۲(. /0) يِداَدْفَبْل بيطخلل ةمهبملا ءاسألا باتك .ةمجعملا ءاخلاب شيشفخلا

 )١١١(. رهاط نبال لاكشإلا حاضيإ .ريخلا وبأ نادعم همسا :رهاط نب دمحم لاقو

 حتف .ليلعف نزوب شيشفج هبقلو ءيِدْنِكْلا بركي دعم نب دوسألا نب نادعم همسا :رجح نبا لاق

 .(۳۴ /5) رجح نبال يرابلا

 ىلع ةا هٌوُسَنَو نعرا نهارلا فلما اذإ (5) با ءِنْهّرلا (2) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ (؟)

 يف مِلْسُمو هفورح يف فالتمخا عم (110) ثيدحلا (884 /؟) هيلع ىَعَدما ىلع ُنيِمَيْلاَو يِعّدْلا

 ثيدحلا (1؟؟/1) ٍراَئلا ِةَرِجاَف نِي مِلسَلا ىح َمَطَتْقا نم ِديِعَو (11) باب نالا (1) باتك

 . هوحنب ۵

 ةباغلا دسأ هباتك يف درو امك «ريثألا نبا مالك صن اذه ءانه ىلإ سْيَق نب ُتَعْشألا :يناَهكاَقْلا لوق نم (۳)

 ةباحصلا باقلأ «(71) طايخ نبال تاقبطلا ء«(۳۳١ )١/ ربلادبع نبال باعيتسالا ؛(57١/١)

 .(۲۹) يئابحلا لعل نيحيحصلا نيدنسملا يف نيعباتلاو

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دادع (ق) ةخسن يف 2

 ريمة جفال :لاَعَت هللا لوق )٤( باب ءديِحؤّتلا )٠١١( باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق (5)

 ناريألا )1١( باتك يف ملم « (۷۰۰۷) ثيدحلا (۲۷۱ ۰ /5) ۲۲-1۲۲ :ةمايقلا] رتاج زا رض

 .(۱۳۷) ثيدحلا (117 /1) رانلاب ةرجاف نيميب مِلسُلا قح عطتقا نم ديعو (51) باب



 رودنلاو ناميألا باتك (ها؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . ”ةقوُكْلاب تام '”يِدِقاَوْلا بتاك "دعس نبا لاق 2" لْئاَو وبأ هنع ىَوَر

 نيعبرأب # بلاط يأ نب ىلع لتق دعب نيعبرأ ةنس يف تام هنإ  :بيِطخلا لاقو

 © . نيحيحصل 1 ين هثيدح جرخأ 7 ةْنَس نيتسو ثالث نباوهو «ةليل

 :- مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق ىلع انه مالكلا عقي امنإو ”«ديعولا نم لبق يذلا يف ام هيف

 لمعلا كرت يف ةيفنحلا هب قلعتي ابرو «كلذ يف قحلا ْمْصَح هرهاظو « ُهَنيِمَي وأ ٌكاَدِهاَش)

 0 .نيميلاو دهاشلاب

 هيلع ةنيبلا ةماقإ دارأ مث ةمصخ نيمصخلا دحأ فّلح اذإ ايف ءالعلا فلتخا دقو

 ةنّيبلا ريخأت يف رذعب يتأي نأ [خ /ب / ؟ 551 /الإ ءكلذ هل سيل هنأ انبهذمف «هفيلحت دعب

 باقلأ )۷١(« طايخ نبال تاقبطلا )١/ ١75(« ربلادبع نبال باعيتسالا ١87(« /۱) ةباغلا دسأ )١(

 .(۲۹) يئابجلا يلعل نيحيحصلا نيدنسملا يف نيعباتلاو ةباحصلا

 نب رمع ةفالخ يف تام «مرضح «ةقث «يفوكلا لِئاَو وبأ ءيِدَسَلا ةَمَّلَس نب قيقش :وهف لِئاَو وبأ امأ

 . (1415) مقر (۲۹۸) بيرقتلا .ع ءةنس ةثم هلو زيزعلادبع

 نم «لضاف قودص «يِدِقاَوْلا بتاك دادغب ليزن ءيِرْضَبْلا مهالوم ءيمشاحلا عينم نب دعس نب دمحم

 .(0901) مقر )٤۸٩( بيرقتلا .د ءنيتسو نيتنثا نب اوهو ءه٠7١ ةنس تام «ةرشاعلا

 ۳٤۸( /۱) يرد ظافحلا ةركذت .ه١ 007 ةنس تام «هلادبع وبأ «يطساّولا دقاو نب رمع نب دمحم

 .(۳۳۴) مقر

 . (174/1) يِوَوَّتلِل تاغللاو ءامسألا بيذبت :(57 /5) دْعَس نبال ىربكلا تاقبطلا

 ليذ ليذ(10١٠) مقر 1١70( /۳) يِمهَّذِل ظافحلا ةركذت رب وبا «يِداَدْعَبْلا تباث نب يلع نب دنا

 .(0) مقر (977) ينافكألا هللا ةبهل ءاملعلا دلوم خيرات

 . (90) مقر )1//١91(« دادغب خيرات هباتك يف درو اك ءيِداَدْغَبْلا بيطنخلا مالك يهتني انه ىلإ

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ثيدح (ق) ةخسن يف

 .(۵۳۲) مقر (787-590) يزملل لامكلا بيذهت

 )١48/5(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقَد نبا مالك اذه



 ْ رودنلاو ناميألا باتك ( هات ) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aa ew ne22109 مسس  

 ثيدحلا يفو «ثيدحلا صن يف وه اك «نيرمألا دحأ الإ هل سيل ذإ فيلحتلا نمز نع
 اعم نارمألا هل ناكل فالحإلا دعب ةنّيبلا ةماقإ انهو ولف «  كاذ الإ كل سيل » :رخآلا

 امنإ اذه لشم يف «وأ هَنأل ءامهدحأ الإ يضتقي ال ثيدحلاو «ةنيبلا ًةماقإو ٌفالحإلا :ينعأ

 .اقلطم ةيِِفاَّشلا نع كلذ هلو «نيتيشلا دحأل يه

 دوعيف «قحلا تابثإل ىرخأ قيرط يفن ثيدحلا نم دوصقم ا نإ :نولوقي مهلعلو

 الو ءٌرظن هيفو ءريغ ال فالحإلاو ةنيبلا امهو « نيسنجلا نيذه يف ةجحلا رصح ىلإ ىنعملا
 ° .نييلّدَملا دنع ةعزانملا نم ملسي

 :هجوأ ةثالث دحأ ىلع عفترُي « َكاَدِهاَشو »

 .كلذ وحنو دهشيل وأ «كادهاش رضحيل :يأرمضم لعفب ًالعاف نوكي نأ

 :يأ كادهاش ءًاعرش بجاولا وأ ءقحتسملا :يأ فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ :يناثلا

 .كيدهاش ةداهش

 هنيمي وأ [ق /ب ]١41/ / كادهاش :يأ ربخلا فوذحم أدتبم نوكي نأ :ثلاثلاو

 © .مكحلا يف كل بجاولا .

 ناك نإو ءالإ سيل بصنلاف لابقتسالا 0 ىلع: ىنعملا ناك نإ « فل ًاذإ » :هلوقو

 ٠ . عفرلاف نآلا فلحي هنأ :ىنعملا

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اهل (خ) ةخسن يف (

 رانلاب ةرجاف نيميب ٍمِلْسُّنا تح عطتقا نم ديعو (11) باب «ناييألا )١( باتك يف مِلْسُم اهجرخأ

 .(۱۳۹) ثيدحلا )۲۲/۷۲

 مالك ىنعم هلك اذه انه ىلإ ةيفتحلا هب قلعتي امبرو «كلذ يف قحل ا ٌدْصَح هرهاظو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 )٤/ ١58(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا

 .(۲۸۹ /۹) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا هباتك يف اك «نّمََلا نبا هلقن هلماكب بارعإلا اذه

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نع (خ) ةخسن يف



 ( ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 |. سس ےک ا ا سنن

 :ةيئاجه ةدئاف

 وأ ءلاح لك يف نونلاب وأ ءلاح لك يف فلألاب بتكت له ًاذإ يف باّتَكلا فلتخا

 هللاو .لاوقأ ةثالث «؟ فلألاب بتكتف ةاغلُم وأ «نونلاب بتكتف ٌةلماع نوكت نأ نيب قري

 .ملعأ



 روذتلاو ناميألا باتك (ه174ت) يناكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
TTT ees aaaب || بج  

 : عباسلا ثيدعلا ©

 أو هرجا تنك 5 هلا لوسر عاب يِراَصنألاِاَحّصلا نب تبن نع

 27 فلنا ين اجو ع نو الا ی و جل هزات

 (9.« هلتقك ِنِمْوُا ُنْعَكَو ) :ةياور ينو

 ” .« هلق الإ هللة لاهم ركل واک ىَوْعد یَا نم » :ةياور ينو
 ٠ © :فيرعتلا

 لوم رل 2

 ثيدحلا ٤٥۹( /۱) سْفَّتلا ٍلِتاَق يف ءاج ام (۸۲) باب «زټاتخا (5) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ

 سفت ِناَسْنإْلا لْثَق مير ٍظَلِغ )۷٤( باب نالا (۱) باتك يف مِلْسُّمو ؛هوحنب ارصتخم (۱۹۷)

 ثيدحلا )٠١5/١( ٌةمِلْسُم نفت الإ لا لذي ال ةأر ِِاَّنلا يف هب بدع ءب ُهَسْفَن لَ نم نإو

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۱۱۰)

 لاق اكَوُهَت ليوان ريع هاَحَأ رفكأ نم (۷۳) باب ءِبَدَأْلا (۸۱) باتك يف يراسل اهجرخأ

 لشق ميرمت ٍظَلِغ (۷6) باب ايلا (1) باتك يف مِلْسُمو «هظفلب (0784) ثيدحلا (۲۲۹۶ /0)

 ةملْسُم شفت الإ ةا لذي ال هاو ِاَّنلا يف دب َبَّذُع ءْيك ُهَسْفت لف نم نإو ُفَسْفَت ناسا

 .هظفلب )١١١( ثيدحلا )٠١5/5(

 ةف لف نم نإو سفك ناسنإْا لشق ميرخت ظلم (74) باب نالا (1) باتك يف ملین اهجرخأ

 .هظفلب )١١١( ثيدحلا ( ٠١5 /1) ٌةملْسُع ٌّن سفت الإ هلا لذي ال هنأ ِاَّثلا يف هب بدع ءٰيپ

 لهشألا دبع نب بك نب يدع نب ةبلخت نب ةفيلخ نب كالا نب تباث هنأ - ملعأ هللاو - باوصلا

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .ه5 5 ةنس يف تام هنأ رجح نبا بوصو «ديز وبأ «لَهْشَأْلا يِراَصَنألا

 نب كاَحصلا نب تباث هنأ ركذ نمو . (815) مقر (۱۳۲) بيرقتلا ((845) مقر (۳۹۱) رجح نبال

 .(۸/۲۲١٠)و (17 /۲۲) يراقلا ةدمع يف يِْيَعْلاو 077 /؟)ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ةفيلخ

 #4 يبنلا ىأر نيف يِدِقاَوْلا هركذ :لاق هيم نب كاَحَّضلا نب تباث ةمجرت ءانثأ يزملا ظفاحلا ركذ دقو

 اعيش هنع ظفحُت لو

 نيبو هنيب زييمتلل هانركذ ءركذ الو «ةياور بتكلا هذه نم ءيش يف هل سيلو :يزملا ظفاحلا لاق مث

 لصححف «دحاو لجرل امهولعجو «ىرخألاب نيتمجرتلا نيتاه ىدحإ دحاو ريغ طلخ دقو «هلبق يذلا



 (ه/؟4تر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 5 25 چ ھک mo ارا shiz ü 1 و 5

 نب ورمع نب ماس نب كام نب مسج نب ةَّبَكْعَت نب ةّيَمأ نب كاَحَّضلا نب ٌثباث
 De 4 Dra e ۶ رە چ ر ےک هے
 “كاحصلا نب“”[ة]رْبَبُج وخأ وهو يجرح يِراَصْلألا جَّرْرَحلا نب فْوَع

 موي هفدرأ يبنلا نأو «ةرجشلا تحت عياب نمت ناك هنأ اومعزف «عينش ضقانتو «حيبق طيلخت مهمالك يف

 ه5 ةنس يفوت هنإ :اولاق مث فها“ ةنس دلو هنأ اومعز مث ءدَسألا ءاَرْمَع ىلإ هليلد ناك هنأو قنا

 رصب ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال ام ضقانتلا نم مالكلا اذه ينو «ريبزلا نبا ةنتف يف تام هنإ :لاقو :اولاق

 تناكو ه٤ لاوش يف ةّبْقُع نب ىسوم نع يالا هاكحام ىلع ناك قدا موي نإف ءنأشلا اذهب

 تحت عياب نم كاَحّضلا نب تباث نأ نيحيحصلا يف تبث دقو ه٠ ةنس ءةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب

 ؟زييمتلا نس غلبي مل نم اليلد نوكي فيك مأ ؟هال ةنس دلو نَم خيراتلا اذه يف عيابي فيكف «ةرجشلا

 لصح اهنإو ؟باحصألا فورعم «رادلا فورعم لجر ةافو يف نيابتملا فالتخالا اذه عقي فيك مأ

 حارتسال يردي ال نم تكس ولو «نيتمجرتلا نيب اوعمجو «نيمسالا نيب اوقفل نيح طيلختلا اذه
 .(۸۲1) مقر( /5) لايكلا بيذبت .باوصلا رثكو أطخملا لقو ءحارأو

 وه ليلدلاو فيدرلا نأ يِطاَيْمدِلا معز :تلق هّيَمَأ نب كاَحّضلا نب تباث ةمجرت يف رجح نبا لاقو

 كلذ فالخ ىلع دٌواَد يبأ نب رْكَب وُّبَأ صن دقو «ربلادبع نبا كلذ يف عبت هنأكو «كلذ هجتي الو ءاذه

 رَجَح نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا (1؟) مقر )٩/۲( بيذهتلا بيذهت .ةباحصلا ةفرعم يف ةانيبو

 .(8940) مقر(

 هل فرعي الو دعس نبا هركذ هدنم نبا لاق:ةّيمَأ نب كاَحصلا نب تباث ةمجرت يف ةباصإلا يف لاقو
 .(445) مقر (۳۹۰ /۱) اثيدح هل ركذو يقربلا هركذ ءثيدح

 يأ لوقو :لاق مث رجح نباو يزملا لاق ام وحن َهّيَمَأ نب كاَحَّضلا نب ُثباث ةمجرت يف ريثألا نبا لاقو
 ُكاَحَّضلا نب ةرَّيُج بأ بسن قاس رمع ابأ نأل «ميقتسم ريغ -ًاضيأ- اذهف ءةرْيَبُج يبأ وخأ هنإ :رمع

 ءاخأ نوكي فيكف «لهشألادبع ينب يف يِبْلَكْلا هبسن -اضيأ- كلذكو ءَِْشَألا يِراَصَنألا ةَبلْعَت نب

 هنإ :اذه يف لوقي هنأ هنم بجعلاو ؟حَرّْرلا نم ةمجرتلا هذه يف يذلا اذهو «سوألا نبي ةرْيبُج وبأو

 ناكل ةيناثلا يف هلاق ولف ءدحاو بسنلاو هوخأ هنإ ةمحرتلا هذه دعب يذلا يف لوقي الو «ةرْيَبُج يبأ وخأ

 .( 75ه /1) ةباغلا دسأ .ىلوأ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 «(۲۸۸۹) مقر (1514/4) ربلادبع نبال باعيتسالا .يِراَّصُنألا ةفيلخ نب كاَحَّضلا نب َةْييُج وبأ

 )٥۷٤۳(. مقر (901 /5) ريثألا نبال ةباغلا دسأ



 (هاةت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Tra aR 00سس  | 

 عياب نمي ناكو دسألا ءار ىلإ هليلدو ب لوسرلا فيدر ناك "7 - اذه ريغ ليقو- |
 هلأ حيحصلا وأ رِهاظلا و ”«ديزي ابأ ىنكُي © «ريغص وهو ناوضرلا ةعيب "” ةرجشلا تحت ْ ظء

 اهنإ يِراَخُبْلا “نف ءلمأتلا دنع 7 اهَدِهَش هنأ ”يِراَخُبْلا مالك يطعي الو أرْدَب دهشي م
 ر

 هنع یور
 هنع َةَبالِق يبأ ثيدحب دهشتساو ̂ ةَيْيَدُخلا لهأ نم هنأ عماجلا يف ركذ

 )١( مقر (5*377 /۱) ريثألا نبال ةباغلا دسأ )٠١۷(.

 تيأر ةّكَم مؤت ةفّيلٌلا يذ نم تجرخ اذإ اليك )۲١( دعب ىلع ةئيدملا بونج رمحأ لبج :دّسلا ءاَومَ (0)

 ءار عقتو «قيرطلا نم ةبيرقلا لمت ءار ىوس مالعألا نم اهنيبو كنيب سيل ابونج دسألا ارب
 )٠٠١(. يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .اسحلا قيقعل ىرسيلا ةفضلا ىلع دّسألا

 تييدا يف [۱۸:حتفلا] ؟َةَرَجّقلا تع كلوي ذات :ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف ةروكذملا ةرجشلاو

 ءاهب كربتلاو ءاهترايزو ءاهدصق نورثكي سانلا نأ هل باطما نب رمع غلبو «ةَيييَدَخلا يف تركذ دقو

 .ارثأ اه اوري ملف سانلا حبصأف ءاهمادعإو اهعطقب رمأف «ىزعلاو تاللا تدبع اك «دبعت نأ يشخف

 / .(۳۲ ١ /۳) توُقاَيِل نادلبلا مجعم

 هباتك يف درو امك ريلادبع نبا صن اذه انه ىلإ ةّيمَأ نب كاَحَّضلا نب ُتباث :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 . ٠٠٠( /1١).اذه ريغ ليقو يناَهِكاَقْلا لوق ادع باعيتسالا

 )٥۵۷(. مقر (4'77 /۱) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 )١/ ٠۳١( ةفيلخ نب كاَحَّضلا نب تباثل هتمجرت ءانثأ نكلو «ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هنع كلذ لقن

 مقر(؟70 -875 /۱) .هنع كلذ لقتي مل ةّيمأ نب كاَحَّضلا نب تباثل مجرت الو )٥٩۸(« مقر
 نب كاًحْضلا نب تباثل هتجرت ءانثأ بيذهتلا بيذب# يف رجح نبا عنص كلذكو )٥۵۷(«

 .(11) مقر (4 /۲) .كلذ لقني م هيأ نب كاَحّضلا نب تباثل مجرت ام و«(١١) مقر (۸ /1)ةفيلخ

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اهدهاش (خ) ةخسن يف

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نأل (ق) ةخسن يف

 مث ةي اب رمي يذلا قيرطلا وهو «ميدقلا ةدُج قيرط ىلع ةكَم برغ اليك (۲۲) دعب ىلع :ةّيييَُخلا

 دجسم اهب ةَّدُجف ملسلا مأ ىلع مث «قيرطلا فصتنم ةرحب ىلع مث ةَيرْيَدُخلا نم لايكأ عضب ىلع ءاّدح

 دجسم ريغ دجسمو «رظانلا اهدعي تايوب اهبو «مدهم مويلا وهو «تبثي مل هناكم نإ :ليق ةرجشلا

 ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .هنم ةديعب ريغ مرحلا جراخ يهو «ةطرشلل رفخ اهيو هيف ىلصي ةرجشلا

 .(45) يدالبلل

 )٠١( يابا حيحص )٤/ 197*0( مِلْسُمَو ء(۳۹۳۸) ثيدحلا ) 1١5 /۱ثيدحلا )11١(.



 (ها74ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

e 8ع  An2 مم ع س 1 0 ت  
 يبتلا ضبقو" '«نيعبرأو سمح ةنس يفوتو « ماشلا نكس هةّبالِق وبأو' ”لِقْعَم نب هللاديع

iaنينس ناٿ نبا وهو لي 0 . © 
 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا مث

 يذلا - رسكلاب ٠- ٌةّلملا» ( لِ ىلع َفَلَح نم: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :لوألا

 وحنو ةينارصنلاو ةيدوهيلاو :هلوقك «ةقيقح نوكي نأ لمتحي اهب فلح لاو“ ؛ةعيرشلاو

 © هَل ءازاجم ًانيمي ءاهقفلا هيلع قطب يذلا قيلعتلا وهو ءًازاجم نوكي نأ لمتحُميو «كلذ
 .نيميلاك «”[هنم] عنملا وأ لعفلا ىلع ”ثحلا هئاضتقا ثيح نمي نيميلاب

 .ع به 1۸۸ ةنس تام «ةشلاثلا راك نم «ةقث «يفوكلا ديَِوْلا وبأ ءينرُلا نرقم نب لّقْعَم نب هللادبع )١(

 )۳١۳٤١(. مقر (7”7 5) بيرقتلا

 فرع يف ماشلاو «لامشلا ةهج يف وه املك برعلا فرع يف ماشلا :تاحالطصا ثالث هل :ماشلا (؟)

 هذهو «نيطسلفو نانبلو ندرألاو ةيروس :لمشيف ايخيرات ماشلا امأ «بسحف قشمد وه ةماعلا ضعب

 نمز ماشلا َنيِمِلْسَُما لوخد لوأ ناك «ةرخأتم ةيمست يهو ىربكلا ةيروس -ًاضيأ- ىمست راطقألا

 «برعلا دالب رمعأ نم مويلا ماشلاو ءرمع نمز يف ماشلا دالب لك اوحتتفا مث «ةتؤم ةوزغ يف ب يبنلا

 .(151/) يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .ضعب سمي اهضعب داكي ةصارتم ىرق تاذ

 ۲٠١(« /1) ربلادبع نبال باعيتسالا يف رظني انه ىلإ لِقْعَم نب هللادبع هنع ىور :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .62081/) مقر (”5“7 /۱) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 .(471)مقر (751 )٤/ يزملل لايكلا بيذبع

 باشلا نم ىَهْنُي ام (4 4) باب بدلا (61) باتك يف يِراَّخُمْلا اهجرخأ ظفللا اذهب ةرابعلا هذه

 0 .(01/00) ثيدحلا (؟7417 )٥/ ِنْمَّنلاَ

 طيحملا سوماقلا :(471/0) يِدْييُرلل سورعلا جات ء(١1۳ /11) روظنم نبال برعلا ناسل

 .(1//1751) يدابأزوريفلل

 . مالكلا قايس ىلإ برقألا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ههبشل (ق) ةخسن يف

 .مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ثحلا (ق) ةخسن يف

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ےک روانلاو ناميألا بانك ح



 ٠ (هلا؟ةت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ETE TTاملا ا صم  

 ناك نإف «يضاملا :ىنعمب وأ ؛لابقتسالا :ىنعمب نوكي الإ قيلعتلا اذهو:[ ق ]

 كلذ و حنو ينارصن وأ يدوم وهف رادلا تلخد نإ :هلوقك لابقتسالا :ىنعمب

 - رادلا تلخد تنك نإ :هلوقك «يضاملا :ىنعمب ناك نإو «ةرافكلا هيف : ةيفّتخلا"''لاقف

 لاقف - ًاضيأ ةيفنحلا“”ينعأ - هيف اوفلتخاف «كلذ وحنو ينارصن وأ يدوهب وهف - ًالثم

 ىنعم زيجنت ِهّنأل ءرفاك نوكي :ليقو «لبقتسملاب ًارابتعا ًارفاك لوقلا اذبب نوكي ال :مهضعب

 ناك نإ امهيف رفكلا مدع حيحصلاو:مهضعب لاقو «ينارصن وأ يدوم وه :لاق ول اك راصف

 ثيح رفكلاب يضر هّنأل ءامهيف رفكف هب فلحلاب رفكي هنأ هدنع ناك نإو « نيمي هنأ ملعي
 1 © .لعفلا لع م دقأ

 .نيميلا هب دصق اذإ ةرافك الو رفك الف ”يِعِفاَّشلا دنعو ءاندنع امأو

 ̂ .هيلع ءىش الو هللا رفغتسي :انباحصأ لاق امنإو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .لاق (ق) ةخسن يف

 صوصنم ركُذ امو «حيحصلا لوقلاو «يضاملا يف فالخلاو لبقتسملا يف مكحلا ثيح نم ةلأسملا هذه

 عئادب 075 /؟) يناَتيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادملا 215 /۸) يِيحَرَّسلل طوسبملا يف -ًاضيأ- هيلع

 ماظن خيشلل ةيدنملا ىواتفلا ٠٠١( /۲) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت ((8/) يناَساَكْلل عئانصلا

 ٥٤(. /؟) ةعامجو

 . مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نع (ق) ةخسن يف

 . مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . .مدعب (ق) ةخسن يف

 )٤/ ١١۹(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءهصن هضعبو ديِعْلا قيِقد نبا مالك ىنعم يهتني انه ىلإ

 «(۱۲۹/۲) يِزاَريَّشلل بذهملا «(۷ /۱۱) يوَوَّتلِل نيبلاطلا ةضور «(۱۹۲) يزال هيينتلا

 ينيبرشلل جاتحملا ينغم :(14/5) يطاّيْمِدلل نيبلاطلا ةناعإ ۲٠٠١(« /۷) ِلاَرَعْلل طيسولا

 يلمرلل نالسر نب دبز حرش نايبلا ةياغ ء(۱۷۹ /۸) ريغصلا يعفاشلل جاتحملا ةيابن )/ ۲١(

 ش .(715 /5) يرابيلملل نيا حتف «(۳۱۹)

 نبال ةيهقفلا نيناوقلا 25777 ) بجاحلا نبال تاهمألا عماج ء(٤۱۹ /5) ربلادبع نبال راكذتسالا

 يضاقلل نيقلتلا )١45(. ربلادبع نبال يفاكلا ٠١(« /5 ) فاَرَقْلل ةريخذلا )٠١7(: ىبْلَكْلا يزج
 يلد ١ 7 00 ل



 ( هات ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اهيف ثنحلاب بجي ملف «هتافصو ىلاعت هللا ءاسأ نع ةيراع ظافلأ اّئأل :مهضعب لاق

 «ةرافك كلذ يف همزلي ملف هنم ئربتلا هل زوجي ال نميأر بت هَّنألو «ةبعكلاب فلح ول اک «ةرافك

 .ةبعكلا نم ءيرب وه :لاق ول امك

 نم دعبأ نوكي دقق نيميلا دصق عم ظفللا اذهب ريفكتلا امأو [ق /أ ]١548/ / :تلق

 .ملعأ هللاو .ةرافكلا هباجيإ

elsچ رل 8 . 1 3°  a 

 فرصت اهيف هل سيلف «هسفنل كلام ريغ ناسنإلا نوك نِي مدقت اك اذه .« ِةَماَيِقْلا موي

 ةراشإ نم "” اولخي الو“ «هريغ ىلع هتيانجك «هسفن ىلع هتيانجف «هریغ الو «لتق الو «حرجب

 ًادّدحم هب لتق ام لثمب لتاقلا نم صاصقلا نأ نم :هلوقب لاق نمو كلام هيلإ بهذ ام ىلإ
°( 

 ( .هريرقت مدقت ام ىلع ودع ريغ وأ ناك

 « ذآ نب ُكِلْمَي ال اعف َرْذَت الو »: - مالسلاوةالصلا هيلع- هلوق :ثلاثلا

 ىلع اندنع قتعلا يف َمِزَلُهَكَلَم ىتم هديف نإف «هيف قتعلا وأ ةقدصلاب رذنلا قلطأ اذإ :ع
 )ع

 ةجح بهذملا اذه ثيدحلا اذهو «هريغ ىلع مزلي مو ءانبهذم روهشم

 يأ بهذمو انبهذمو «حاكتلا ىلع قالطلا قيلعت ءُكلّسلا اذه يف طرخني امو :تلق

 ء(۸۸ - ۸۷) يناَوَرْيَقْلا ةلاسر ء(۳۹ /؟)يكلاَكا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك ء(۸٤۲) باهولادبع

 )٤١١(. يرهزألل يناَوَرْيَمْلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا :(64 /7) يشرخلل ليلخ رصتخم حرش

 .7757و5”١7ص ۱ج عساتلا ثيدحلا ء«صاصقلا باتك يف كلذو ()

 19١(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قیقد نبا مالك نم وه قبس ام (؟)

 .اولخت (ق) ةخسن يف (۳)

 «ضاّيِع يضاقلا مالك صن اذه انه ىلإ كلام هيلإ بهذ ام ىلإ ةراشإ نم اولخي الو :ِيناَمِكاَقْلا لوق نم ()

 .(۳۸۷ /۱) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك

 )٥( ص ١ج عبارلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف كلذو ٠””او751.

 .095 /0) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ؛ضاّيِع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ (5)



 رودنلاو ناميآلا باتك (ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
hin Î11011111  

 نحنو «هبراقي امو ثيدحلا اذهب لدتسا ابرو ؛يِعِفاَّشلا لاق موزللا مدعبو ةموزل ةَقيِنَح

 دعب الإ عقيال ”ذيفنتلا ذإ ثيدحلا بجومب لوقن وأ «قيلعتلا نود زيجنتلا ىلع هلمحن

 ءمهدنعو اندنع هيلع قفتملا كلملا لبق رذنلاك وهف“ «كلملا لبق عقي مل قالطلاف كلما

 مزاللاف ءهب قدصتأ نأ يلع هللف امهرد تكلم نإ وأ .هّكلم ْنِإ مهرد ةقدص ِّلع هلل :هلوقك

 قالطلا قيلعت :ينعأ - نيقيلعتلا نيب قيرفتلا امإ :نيرمأ دحأ ريدقتلا اذه ىلع ةيعفاشلل

 .قالطلا قيلعت موزل ةحص“ ْنِم انلق "7 ال عوجّرلا امإو -رذنلا قيلعتو

 ءرفاكلا نعل زاوج هموهفم 4 ِهِلْدَقَك ِنمْوُملا ُنْعَلَو » :- مالملا ةلصلاهيلع- هلوق :عبارلا
 ةدئاف نوكت نأ دعب هيف ًالامتحا يدنع لمتحي هلأ عم «ةدئاف نمؤملا ىلإ هتفاضإل نكي م الإو

 اهب عطتقي » :- مالسلاو ةالصلا هبلع - هلوق يف 2” مدقت |ك © عبيشتلاو عينشتلا نمؤملا ىلإ ةفاضإلا

 انأ اذه يف دعُبلا هجوو «-اضيأ - ًامارح رفاكلا لام“"”عاطتقا ناك نإو « مِلْسُم ئِرْما لام

 .هنعل فالخب يمذلا رفاكلا لام عاطتقا ميرحت ىلع انعمجأ

 ْ :ةدسئاف

 وأ اوناك ةمذ لهأ نييعت ريغ نم ةلمج رفاكلا نعل زاوج يف فالح ال :ءاملعلا لاق

 نم هبشت نّمو ءابرلا ةلكأو ءرمخلا ٍباّرُشَك يصاعم اب ٌرَهاج ْنَم كلذكو:اولاق .مهريغ

 يف ءاج الو . مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . .دييقتلا (خ) ةخسن يف )١(

 مالك لقت امل نقلا نبا كلذكو :(151/4) ماكحألا ماكحإ ييناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلاردصلا

 . (۲۹۷ )٩/ ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .ذيفنتلا ركذ يناَهِكاَقْلا

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو ابك ديلا قيقد نبا مالك نم وه انه ىلإ اهيف ركذ امو ةلأسملا هذه (؟)

0/(. 

 .مالكلا قايس ىلإ برقألا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اب (خ) ةخسن يف (۳)

 .مالكلا قايس ىلإ برقألا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .يف (خ) ةخسن يف (4)

 .مالكلا قايس ىلإ برقألا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .عيشبتلاو (ق) ةخسن يف (0)

 .555 ص ؟جروذنلاو نايألا باتك نم سماخلا ثيدحلا يف كلذو ()

 .مالكلا قايس ىلإ برقألا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .عطتقا (ق) ةخسن يف (۷)



 ( ها؟4ت) يناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .هنغل ثيدحلا يف ءاج امم كلذ ريغو ءسكعلاو لاجّرلاب ءاسنلا

 © .ًاقافتا زوجي ال نيعم لا ىصاعلا نعل نأ“ :يَرَعْلا نبا ركذو

 © .نيعملا ىصاعلا نعل يف ًافالخ ءاملعلا ضعب ركذ دقو :هعماج يف“ ىِطْرَقْلا لاق

 .ةّصاخ °” بهذملا قافتا دارأ يبرَعْلا نبا لعلف :تلق

 يدا عاجإ زوجي اتطم يصاحلا نعل امار :©7يبَرعْلا نبا لاق :يِبّْطْرَقْلا لاق مث

 « هذي حطت ََضْيَبْلا قرشي ٌقِراَّسلا هللا َنَعَل » :لاق يي يبنلا نأ

 :نيرمأ لمتحي يدنع هيبشتلا اذهو

 ًاسحو نعللا بدجت ىلع ًاثح «هيبشتلا يف ةغّلابْلا باب نم ًازاجم نوكي نأ :امهدحأ
 توافتب توافتي مثإلا َّنأل ءةبوقعلا يف الو ,مثإلا يف لتقلا يواست ال ةنعللا َّنإف «ةنّدام

 يف اذه ةنعللاب ةيذألاك «ةدسفملا يف 1ق /ب /٠٤۸1/ سفنلا فالتإ سيلو «لعْفْلا ةدسفم

 .(۱۸۹ /۲) هعماج يف درو امك ءِيَِطْرُقْلا هركذ دق لوقلا اذهو« ةقباسلا ةدئافلا (1)

 نوُحْرَق نبال بهذملا جابيدلا .هه 47 ةنس تام رْكَب بأ ءيرِفاَحملا دمع نب هللادبع نب دمحم

(A1) 

 )١/ ۷١(. ِيبرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأ

 نبال بهذملا جابيدلا .ه١/517 ةنس تام :هللادبع وبأ «يَِطْرُقْلا يِراَضْنَأْلا ركب يبأ نب حا نب دمحم

 .(۳۱۸) َنوُحْرَف

 .(184/5) يِطْرُفْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 . مالكلا قايسل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.بهاذملا (ق) ةخسن يف

 )١/ ۷١(. يَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأ

 .(150 /۲) يِمْطْرَقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 ٍنْمَل (۷) باب دودا (85) باتك يف يِراَخَُْلا هجرخأ دقف « قراسلا هللا َّنَعل :١ ثيدح امأو

 (۱) باب دودا (9) باتك يف مِلْسُمو ءهظفلب )1١ ٠ ثیدحلا (؟ 584 /5) س مسي مل اذإ ٍقِراَّسلا

 .هظفلب (1141/) ثيدحلا (171 5 /۳) اًبياَصِنَو ةَقِرَّسلا َّدَح



 روذنلاو ناميآلا باتك (ها74ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 .لتقلا هبجوي امك ءًاصاصق بجوت ال ةنعللا َّنإف «ةبوقعلا يف امأو «مثإلا

 يذلا وهو ةبوقعلا نود مثإلا ىلإ ًاعجار كلذ نوكيو «ةقيقح نوكي نأ :يناثلاو

 .هراتخا

 عم - اهيف لب ةيذألا درجم اهتدسفم سيل ةنعللا نأ :هصيخلتو هانعم اب ههجوو:ق
 الإ ًائيش اهيف ىلاعت هللا لاسي ال ةعاس ةقفاومب هيف ءاعدلا [ةباجإل] هضيرعت - كلذ

 الو كيما ىلع اوُعْدَت ال » :- مالسلوةالصلا هيلع- هلوق نم ثيدحلا هيلع لد |کو ءهاطعأ .

 ُةَضَّرَع اذإو ثيدحل ا« ٌةَعاَس اوفا ال ْمُكِداَلْوَأ ىلع اوُعْدَت الو كلاما ىلع اوُعْدَت

 نال هلتق نم مظعأ كلذ ناك تلت لا هحر- نم هداعبإو «ةباجإلا تعقوو «كلذل للا

 دقو ؛ىصحي ال اب ًاررض مظعأ -لاعت ها هحر- نم داعبإلاو ءًاعطق ةينافلا ةايحلا تيوفت لتقلا
 «قيقحتلا ليبس ىلع اَهْفَحَأِل ًابِاَُم وأ ءًايواسم لامتحالا ليبس ىلع نيررضلا مظعأ نوكي

 ©" .هقئاقح ىلع عالطإلا ىلإ رشبلل ليبس ال رمأ امهدادعإو دسافملاو حلاصملا ريداقمو

 دققح لتقلا ةدسفمو ًاعطق نونظم مأ ةنعللا ةباجإ نأ هيف ام لقأو ءرظن هيفو :تلق

 مثإلا يف يواستلا مدرع دسافملا يف يواستلا مدع اذإو «ققحملاو نونظملا نيب ةاواسم الو

 .ملعأ هللاو .لعفلا ةدسفم توافتب توافتي مثإلا نأ نم ررقت امل ء[خ/ب /؟ *1/

 «ثيدحلا رخآ ىلإ ؛ بذاك ىَّوْعَد ىَعّدا ْنَم» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :سماخلا

 نم نوكت نأ لمتجُمو «مكاحلا دنع نيمصخملا يعادت باب نم انه نوكت نأ لمتحُم ىوعدلا

 © .ايازملا نم كلذ ريغ وأ «حالص وأ ؛ملع وأ هيف تسيل ةليضف ءاعّدا باب

 ردصملل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا هتبثأ امو . لجأل : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 ٠١١(. /4) ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ناَهِكاَْلا هنم لقن يذلا

 «ليوطلا رباجج ثيدح (۱۸) باب «قئاقرلاو دهزلا (07) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدح نم ةعطق 220

 )٠٠۹(. ثيدحلا (۲۳۰ ٤ /5) رسيلا يبأ ةصقو

 ٠١١(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۳)

 .(۳۹۱/۱) ملعملا لاكإ هباتك يف امك «يناثلا لاتحالا ضايِع يضاقلا ركذ (5)



 (ه184ت) يِناَبكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير .

 .هلام ىلإ هل سيل ام مضي ءلالا ىلإ ًاعجار اهب ريثكتلا ىنعم نوكي :لوألا ىلعف

 - هلوق جرختيو «هاعدا ام ةحص ريدقت ىلع هل سانلا ميظعت :هانعم نوكي :يناثلا ىلعو

 امإو «هيلإ مارحلا مضب هتكرب باهذل هلام يف ًةلق امإ «نيينعملا ىلع 4 َهَلِق الإ » :- ماللار ةالصلا هلع

 ءانثلاو ؛ناسنإلا ىوعد نأ “ادل مدقت دقو ءهاوعد يف هبذكل «سانلا دنع هميظعتو هردق ةلق

 هللا انذاعأ ءةبذاكلا ىوعدلاب كنظ ايف ءسانلا دنع هردق نع هطحيو ةصيقن هيف اب هسفن ىلع

 )١( .عبارلا ثيدحلا «فرصلاو ابرلا باب «عويبلا باتك يف كلذو ْ



 (ه1؟4ت) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 :لوإلا ثيدحلا @

 ْنَأ ةيلهاح ا يف ٌتْرَّدَن تنك ينإ هلا ٌلوُسَر اي :تلق » :لاق ها باللا نب رمع نع
 ”٩ .« َكِرْذتب ِفْوََق :لاق مارتا يَا يف - موي :ةياور ينو - هليل تع

 : حرشلا

 .كرت وأ «لعف نم «عرشلا لصأ يف هيلع بجي ملام ؛هسفن ىلع فلكل ا باجيإ :«ٌرذنلا»

 ^. اهرسكو «لاذلا مضب ٌرِذنأوُرّذنَأ ٌتْرَذَت :هنم لاقي

 اروم :ىلاعت لاقف ةيآام ريغ يف - زيزعلا - هباتك يف رذنلا ىلاعت هلا حاَبأ دقو

 ٩ ۳ رم ب فام کک تر ٍفِإَبَر ومع ُتآرَمأِ لاَ د 88: 7ةيآلا# اموص ميل ترد

 ءورذنلا دقع ديري :ليق 4 دولاب اوفو اما ا یا :لاقف هب ءافولا بجوأو

 مرش ناکامو ناتو ر داون :ىلاعت لاقو «عرشلا يف ةمزاللا دوقعلارئاسو «نيميلا دقعو

 هلآ دلع نم مُيتمَو# :ىلاعت لاقو 4 ْمُهَروُدنأوْضوبْلَو# :ىلاعت لاقو 4 ایم

 (۱۲۷۷ /۳) َمَّلَْسَأ اذإ هيف ُلَعْفَي امو «رفاگْلا ِرْذَت (۷) باب نالا (۷) باتك يف ملم اهجرخأ ()

 .(1565) ثيدحلا

 (۱۹۲۷) ثيدحلا (۷۱ ٤ /۲) ديل ٍناَكَيْعإلا (0) باب ءِفاَكَيْغإلا (۳۸) باتك يف يِراَخّْلا هجرخأ (۲)

 اذإ هيف ُلَعْفَي امو ِِِفاَكْلا ردن (۷) باب ٍناّيَأْلا (۷) باتك يف مِلْسُمو «تنك ينإ :لاق هنأ الإ هفورحب

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1107) ثيدحلا (۱۲۷۷ /) مل

 .(1514/1) يرهوجلل حاحصلا

 .(17) ةيآلا ءميرم ةروس

 )١55(. مئاها نبال نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا . كك هلل اقيتع :يأ

 07 0) ةيآلا ناَرْمِع لآ ةروس

 )١(. ةيآلا ةَدِئاَّخا ةروس

 .(۷) ةيآلا .ناسنإلا ةروس

 .(۲۹) ةيآلا «جحلا ةروس



 (ها؟ةتر يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 رذنلاب ءافولاب ىلاعت َرَمأف  ةيآلا 4 يللا نب كَل دل هضم نم اَنَكاَء توک
 ْنَمَو هِيَ هللا حيطُي نأ َرَذَن نم » :لاقف «همومع ىلع سيل كلذ نأ ج يبنلا نيبو ءًامومع

orf <2000  © 
 . هِصعَي الف ىصعَي نأ َرْذَن

 ةيصعملا رذنو «ًاهوركم ناك نإو ءاندنع هب ءافولا مزلي يتأي ليصفت ىلع ةعاطلا ٌرذنف

 .هب ءافولا كرتو هب ءافولا حابي حابملا رذنو «هب ءافولا هركي هوركملا رذنو «هب ءافولا مرحي

 :نامسق ةعاطلا رذن نإ مث

 هب معنأ ام ىلع ىلاعت هلل ًاركش هسفن ىلع ناسنإلا هبجوأ يذلا قلطملا وهو :بحتسم

 .يتأي طرشب ديقملا وهو :حابم رذنو

 ظ فَي ال وأ ءاذك لعفأ الرذن وأ ءاذك لعفأ نأرذن وأ ءاذك رذن لع :هلوقك :لوألاف

 ىلاعت هلل ًاركش اذك لعفأ 2 [نأ وأ] ءاذك لعفأ ال نأ وأ ءاذك لع هلل :لوقيف رذتلا ركذب

 (© .اندنع ءاوس هلك كلذ يف مكحلا

 هلل :لاق اذإ هنأ ىلإ بهذ نَّم ملعلا لهأ نمو :هكتلفي '”دشر نب ديِلَوْلا وبأ ىضاقلا لاق

 )۷١(. ةيآلا «ةبوتلا ةروس

 نسم ىقتسم اذه انه ىلإ ةيآ ام ريغ يف -زيزعلا - هباتك يف رذنلا ىلاعت هللا حابأ دقو :يِناَهِكاَقْلا لوق نم

 .(۲۰۹/۱) هصن هبلاغو تامدقملا هباتك يف درو (ک.دشر نبا مالك

 روُذلاَو نايا (857) باتك يف يِراَخْبْلا هجرحتأ دقف « هللا َميِطُي نأ َرَذَ نم ١ :ثيدح امأو

 امو ةن نا کک وذ ن مُكَرَدَكَوَآ مَ نم ہت امو :ةدعاَّطلا يفر كلا (۷) باب

 .هظفلب (5718) ثيدحلا (؟ 577 /5) [۲۷۰ :ةرقبلا #1 راحكصتأ نم كمال

 يذلا ردصملل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا هتبثأ امو . ل نإ : طوطخملا يف هتدجو يذلا (۳)

 .(1//7019) . دّْشُر نبال تامدقملا . تارابعلا هذه ييناَمِكاَمْلا هنم لقن

 ديِلَوْلاوبأ هركذ هلك اذه انه ىلإ ةعاطلا رذن يمسقو ءاهنم عون لك مكحو «رذنلل ماسقألا ةعبرألا هذه ()

 ,(۲۰۷- 7١5 /1) تامدقملا يف دشر نبا

 نوُحْرَف نبال بهذملا جابيدلا .ه١۲١ ةنس تام « ديِلَوْلا وبأ «دشر نب دمحم نب دّمْحَأ نب دمحم
 تحيط



 ْ (ها74ت) يناَهكاَّقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 .بذكب رابخإ ِهّنأل همزلي ال كلذ نأ ًارذن لقي لو ءاذكو اذك يلع

 ناك نإو .حصيال هّنأ ءيش ىلع هقلَكُي ملو ًارذن رذن نَم نأ :لوق ةيِعفاَّشلا دنعو

 © .ةحصلا مهدنع بهذملا

 وأ «يضيرم هللا ىفش نإ اذك لع هلل :لوقي نأ لثمف :طرشب ديقملا حابملاب رذنلا امأو

 ادب هتقؤي ًائيش نوكي نأ الإ ءهلعف نم هيف طرشلا نوكياال ام كلذ هبشأ امو يبئاغ مدق

 هلعف ىلعردقي هلعف نم طرشب كلذ نم هسفن ىلع هبجوأ ام ديق ْنِإ امأو ؛ههركي ًاكِلاَم َنإف

 نيمي وه انإورذنب سيلف ءاذك ّيعف اذك لعفأ مل نإ وأ ءاذك تلعف نإ :لوقي نأ لثم «هکرتو

 اهنأ الإ« ْتُمْضَيِل وأ هللاب فِلَْبلف املاح ناك ْنَم » : - مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ؛ةهوركم

 هيف ىلاعت هلل نكت مل نإو «قالطلا يفو تاعاطلا نمي رذنلا هيف مزلي ايف لتي كلام دنع ةمزال

 ام فالخب نيعملا قتعلابو «هيلع هب يضقيو فص ىلع قْلَطُم قالطلاب فلاحلا نأل ؛ةعاط
 .نينيعم ريخل وأ «نينيعمل ةقدصلاو يملا نم كلذ ىوس

 ْنِإ :لوقي نأ لثم رذنلا جرخ هدييقت نِي كلذ جرخي نأ الإ نيعمب سيل يذلا قتعلاو

 هيف هلل سيل ذإ «قالطلا يف همزلي الف ءاذكو اذك يلع هللف هلعفأ مل نإوأ ءاذكو اذك تلعف

 اقتع ناك ْنِإو «كلذ نم ءيش يف هيلع يغقي نأ نود ةعاطلا نم كلذ ادع يف همزليو «ةعاط

 .هتلقك ° دشر نبا هلاق . هنيعب

 .ملسأ مث «نوملسُلا هبجوي امم هرْفُك لاح يف رفاكلا هرذن |ميف ءاملعلا فلتخا دقو

.(¥۹( 

 طيسولا ء(١٤۲ )١/ يِزاَريَشلل بذهملا ۳٤۹( /۸) يِوَوَّنلِل عومجملا «(84) يِزاَريَّصلل هيبنتلا

 .(830/0 ِياَرعْلل

 . ۳٥٤ص ةياورلا هذه جيرخت قبس

 لوق ادع .(۲۰۷/۱) همالك صن هبلاغو تامدقم ا هباتك يف درو اک« دشر نبا مالك يهتتي انه ىلإ

 بهذملا ناك نإو «حصي ال هنأ ءيش ىلع قلي ملو ءآرذن رذن نم َّنأ :لوق ةيِعِفاَّشلا دنعو :يناَهِكاَقْلا
 نس



 (ه٤۷۴ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةَريِخُخاو هيِرَبَّطلا لوق وهو هب ءافولا بجي :رْوَن وبأو “”ةيعفاَسلا صعب لاقف

 «بوجولا ىلع 4 َكِرْذَنب ٍفْوَأ :٠ - مالسلاوذالصلا هلع - هلوق اولمحو « يِراَكّبْلاو ””يِموُرْخَملا
 هب ءافولا يغبني ال ام نيميلاو رذنلا ناك نإف «رذنلا ىلع نيميلا [خ /1/؟581/ اوساقو

 .ةيصعملا رذن يف مهلصأ ىلع هيف ةرافكلا هيلعف

 ءرذن |هيف هيلع ءيش ال هنأ ىلإ 27 ةيِِفاّشلا رثكأو ؛نويفوكلاو ٠ كِلاَم بهذو

 قيرط ىلع «كرذنب فوأ » : 5# يبنلا لوق لمحو «ذئنيح هل ةين الو «تاينلاب لامعألا ذإ

 © .بوجولا قيرط ىلع ال بابحتسالاو بدنلا

 وهو «ةروصلا يف مزتلا امل ةلثامم ةدابعب يتأي نأ هرمأ -مالسلاو ةالصلا هيلع - هنإ :لاقي وأ

 نايتإلا وهو ءلصح دق دوصقملا نألو «هايإ اهتيماشمل رذنلاب ءافو اهيلع قلطأف «موي فاكتعا
 .ةدابعلا هذه

 ةجح الو ثيدحلا اذهب موص ريغبو ليللاب فاكتعالا زيب ْنَمو «يِجِفاَشلا جتحاو
 ناكم «ًأموي» :ىرخألا ةياوّرلا يفو ايس الو «مويلا نع ةليللاب ربعُت برعلا نال هيف مه

 )١( غ /۳) لافقلا يشاّشلل ءاملعلا ةيلح ء(٤۸) يِزاَريّشلل هيبنتلا ء(١٤۲ /1) يِزاَريَّشلل بذهملا 0809

 يِوَوَّتلِل عومجملا )۸/ 741(.

 قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا هتبثأ امو .يِموُرْخَكاَوةَريِاو : طوطخملا يف هتدجو يذلا (0)

 )١714/١11١(« مِلْسُم حيحص ىلع يِوَرَثلا حرش . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملل

 .(145/4) يطرق مهفملا

 ليلخ رصتخ حرش «(١1؟) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيتاوقلا (۷۲ /5) فاَوَقْلل ةريخذلا (۳)

 بهاوم )١51/5(: ريدردلل ريبكلا حرشلا ء(١۳۱ /۳) قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ء(4۱ /۳) يشرخلل

 .(0817/9) باطحلل ليلجلا

 07 4 /۳) لافقلا يِشاَّشلل ءاملعلا ةيلح ء(۸6) يِاَريَّشلل هيبنتلا «(757 /1) يِزاَريّشلل بذهملا (5)

 .041/8) يِوَوَّتلِل عومجملا

 يِوَوَّنلاو ٤۲٤ - ٤٠١(« /) ملعملا لامكإ يف درو امك «ضايع يضاقلا مالك نم انه ىلإ ةلأسملا هذه (5)

 يرابلا حتف يف رجح نباو (144 )٤/ مهفملا يف يِْطَرّقْلاو (174/11) ملم حيحص ىلع هحرش يف

„(oA 11) 



 (فال؟ةت) يناّبكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 °” .كلذ ىلع ثيدحلا لمح نيعتف ةليل 0
 ىلع ءاجف 4 اوسخ اَ ایکو لا س معاكس :-ىلاعت -هلوق امآو

 انه فاكتعالا نأ هلك اذهو ءروصلا ضعب يف هلصأ ىلع ءيشلا ءيجي نأ َعْدب الو «لصألا

 اندنع اذهف «لمتحم وهو راوجلا :ىنعمب وه يذلا فاكتعالا دارملا ناك نإف الإو ؛هباب ىلع

 © .ًاراهنو اليل حصيو «موص ْريَغب [نوكي]

AOLس  

 لامكإ يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ دقف فاكتعالا زيجي نمو ءيِْفاَّشلا جتحاو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (1)

 ٠١١(. /6) ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيقد نباو ء(١٠٠ /0) ملعملا

 .(511) يرصملا مئاهلا نبال نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا .ةيلاوتم اعابت :يأ

 .(۷) ةيآلا «ةقاحلا ةروس

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ٤٠١(. /0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ ()



 هت لوششلا بابا ج (ها؟4تر يناَهكاَْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير
 رمووسوب_ تتح 2 سا ا ا سستم

 : يناثلا ثيدحلا ©

 هنإ :لاقو هِرْذَّنلا نع ىه هلأ » :ي هللا ىبنلا نع 85 رمع نب هللادبع نع
 22 1 د ہو ہے کت () 2
 .« ليخبلا نم هب جّرختْسي اإ [ر] ءرّيخب

 ببس َنأكو"” مدقت امك ميرحت يمال هيزنتو ةهارك نين يهنلا اذه نأ رِهاّظلا

 وأ «حارشناو ٍطاشن نود فلكتلا نم عون عم هب يتأيف ءهل ًامزتلم ريصي رذانلا َّنأ هيف ةهاركلا

 © .هبلط يذلا رمألل ةضواعملا هجو ىلع لب ضحملا برقتلا هجو ىلع ال هب أي هنوكل

 ًافوخ هنع ىهنف «ردقلا دري رذنلا نأ دقتعي ةلهجلا ضعب َّنَأ ةهاركلا ببس نوكي وأ

 ̂ .كلذ دقتعي نمي

 نم وب ُجَرْخَتْسُم اََّنِإَوءائيش دري ال هنإ» :مِلْسُم تاياور ضعب َّنأ اذه يوقُيو

 نم ينعي ال َرْذَتلا نإف اوُرِذْنَت ال ١ :لاق - مالسلار الملا هيلع- هنأ ىرخأ ةياور ينو «حيح
7 

 )١( يِراَخُبْلا حيح م يف ءاج امل ةقفاوم يهو . (ق) ةخسن نم ةدايزلا )٩/ ۲٤۳۷( ثیدحلا )3754(

 هريغو ياسا ننس يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو ((1715) ثيدحلا (۱۲۹۱ /۳) ملم حيحصو
 ثيدحلا ۳۳ م) )٤۷٤۳(.

 ثيدحلا (؟ 7//477) ِرَدَقْلا ىلإ رذنلا َدّْبعْلا ِءاَقْلِإ (0) باب َِدَقْلا )۸٥( باتك يف يِراَخَبْلا هجرخخأ

 هنو يذلا نع يتلا (۲) باب تلا (1) باتك يف مِلْسُمَو .هفورح يف ريسي فالتخا خم )

 . هظفلب (1779) ثيدحلا ١1771( /۳) ائيش دری ال

 : ٤۸۲ ص ۲ج بابلا اذه نم لوألا ثيدحلا يف كلذو (*)

 حرش «(؟75/5) هبولسأب اهغاص يناَهِكاَقْلا نكلو «ملعملا هباتك يف يِرِزاَا امهركذ نيببسلا نيذه 2

 ..(49/11) مِلْسُم حيحص ىلع يوّوَتلا

 ىلع يِوَوَنلا حرش ء(۳۸۸ /) ملعملا لامكإ هباتك يف ضايع يضاقلا هركذ ام ىنعم اذه (6)

 .(ة4؟/١1)

 ٍرْذَّتلا نع ىَهَّتلا (5) باب ِرْذَّتلا (1) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ ةياورلا هذه

 .اهظفلب (۱۹۳۹) ثيدحلا ( )/ ١١١



 ْ ` (ه75ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار
 “” .« اعيش رَّدَقْلا 1 ل

 :نيهجو لمتحي « رَ يتأي ال» :رذنلا يف - ماللار ةالصلا هيلع- هلوقو

 .مدقت اک ردقلا نم ًائيش دريال هنأ :امهدحأ

 سفن يف ريخ ببسب يتأي ال" :لاقُ ِهّنأك ءببسلل ءابلا نوكت نأ :ق هلاق :يناثلاو

 هيلع بترتي ناك نإو «هل لصحي “ ضرغ ريغ نم ةعاطلاو برقلا بلط يف هعبطو رذانلا

 © .هضرغ ”لوصح ريخلا كلذ ببس نكل ءاهرذن يتلا ةعاطلا لعف وهو يخ

 :هانعم يف ٌرهظألا :ق « ليِخَبْلا نم هب حَرْخَتْسُي اتو » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 يذلا ببسلا وه رذنلا نوكيف ؛هل لصحت ةلباقُمو ضوع يف الإ ةعاط يطعُي ال ليخبلا نأ

 ^ .ةعاطلا كلت هب جرختسا

 .ملعأ هللاو .هوحن هريغ لاق دقو :تلق

 رس يو

 اغیش دَ ُهَنَأَوِرْذَّنلا نع يتلا (۲)باَب ِرْذَّنلا (0باتك يف ٍمِلْسُم اهجرخأ ةياورلا هذه 00(

 .اهظفلب )١ ۱٦٤) ثيدحلا 01/9

 .(۳۸۹ )٥/ ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 .لوقي :بوتكملا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ يف

 .(1ا//4)

 ضوع :بوتكملا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ يف

61/5 1). 

 يذلا ردصملل قفاوملا. مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لصح (خ) ةخسن يف

 . )٤/ ٠١١( ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ناَِكاَقْلا هنم لقن

 )٤/ ١١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 .(191 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعّْلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ



 (ها؟4ت ١ يناَمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدعلا © 0

 ةَيِفاَح مارحلا هلل تب ىلإ يشن نأ” يأ َْوَدَئ» :لاق راع نب َةَبَقُع نع

 دل کرلو «ِضْمَتل :لاقف هُيَْعْساَك هلا لور اه ييف نأ يبرم

 :حرشلا +

 :هلوقب رذنلا مزلأ ني ةجح هيفو ؛ةلمج يشملا هطاقسإ يف ةٌفيَح يأ ىلع ةجح هيف :ع

 ىتم كلذكو ًةرمع الو ًاجح ركذي مل ْنِإَو «مارحلا دجسملا ىلإوأ تك ىلإ وأ هللا تيب يلإ

 :هباحصأو كلام لوق اذهو «همكح هلف «تنبلا وأ «ةبعكلا نم ًاءزج ركذ

 وأ كَم ةنيدم نم ناكم وأ هئم ناكم وأ « | ىلإ :لاق اذإ هباحصأ فلتخاو
f FF و م ٠ 

 نإو «همزل مرحلا هيلع لمتشي ام ءيش ىلإ يثملا لع :لاق””ىنم :”ييِفاسلا لاقو :ع

 (09/5) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .ةرجهلل ۵۸ ةنس يفوت هداك وبآ ينا سْبع نب ريا نبا 0(

 . 67/5 يِدْفَّصلل تايفولاب يفاولا ء(۳۹۹۷) مقر

 لاكإلا «(879/ /۲) لاوكشب نبال ةمهبملا ءاسألا ضماوغ .يبان نب رماع تنب َناّبِح مأ :يه هتخأ (۲)

 .(۳۱۱ /۲) الوكام نبال

 ِةَبْعَكْلا ىلإ يملا رَت نم (۳۸) باب ءديصلا ءازجو راصحإلا ("4) ُباَرْبَأ يف يِراَخْسْلا هجرخأ (۳)

 باب لا (5) باتك يف ٍمِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۱۷۹۷) ثيدحلا ( ۰ 9
 .هفورحب )١555( ثيدحلا ١775( /۳) ِةَبْعَكْلا ىلإ َيِيْمَي نَا ردت نم 2

 )٤١١/١(. باهولادبع يضاقلل ةنوعملا ء(۸۷ )١/ ىربكلا ةنودملا

 ىقتنملا «(۳۹۷ /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك يهتتي انه ىلإ

 ۲۳٤(. /۳) يچابلل

 يِوَرَلِل نيلاطلا ةضور ء(۸٤ )١/ لافقلا يشاشلل ءاملعلا ةيلح ء(۳1۹ /۸) يولل عومجملا

 )٠٥/ ٤۸۲(. يِدْرَوَلَل ريبكلا يواحلا «( 75 /۳)

 هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملل قفاوملا.ىوَألا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نَم (خ) ةخسن يف

 .(۹۷ /۵) ضایع يضاقلل ملعملا لاكإ .تارابعلا



 (ها٠؟6تر يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
kraut amanan1719000  

 ۰ نم بیخ نباو“ ”ءنسمحلا نب دمحمو «فسوي يبأ لوق وهو «همزلي مل هنع جرخ ام ركذ

 .مرحلا نم نكي مل نإو «همزليف" ةَقَرَع ركذ الإ :داز انباحصأ

 يف ٌديسم الو [ق /أ /۱٤۹1/ [يشم] اذه يف همزلي ال :”ةَقيِنَح وبأ لاقو
 © طقف ةّكَم وأ «ةبعكلا ”وأ ءهللا تيب ىلإ :هلوق يف بابحتسالا نكل «سايقلا

 رقإ يدنع هرهاظ « ٍشْمَتِل »: -م ب 5 وق اهرارقإ ىدنع هرهاظ « شمس 0: - مالسلاو ةالصلا هبلع- لاقف « ٌةَيِفاَح » :هل ةو
 ىدهأ ناف «ةعاطب سيل ىفحلا َّنأل «لاعتتالا ةرذانل اندنع بحتسملا ناك نإو ءىفحلا

 .هلاعتنا يف هيلع ءيش الف دهب مل نإو ءنسحف

 نع زجعلا لاح ىلع لمحت نأ يغبني « ُبَكْرَتَْو >: - مالسلاو ةلصلاهبلع- :هلوقو

 .يشملا ىلع ةردقلا عم زوجي ال اندنع بوكرلا اذإ "”«ينملا

 :هصيخلتو ةلأسملا يف انبهذم ليصحتو

 جراح ماقمب هئازجأ نيب قّرفُم ريغ ةدحاو ٌةعفد قيرطلا عيمج يف يشملاب ىتأ نم َّنأ
 كلذ ءازجأ يفف الإو «هأزجأ ةرورضل ناك ناف «هئانثأ يف ماقملا لوط ْنِإو «هأزجأ داتعملا نع

 .نالوق يشملا

 .(177 )٤/ طوسبملا يف امهنع كلذ يِسْحَرَّسلا لقن

 .(4/5) يريمحلل راطعملا ضورلا . جحلا عضوم :ةَفَرَع

 .(85 /5) يِناَساَكْلل عئانصلا عئادب

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا هتبثأ امو « ءيش : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 يِبْطْرُقْلل مهفملا كلذكو :(8417/ /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه ينا مام

(3178/5). 

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا .باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.و (خ) ةخسن يف

 .(۳۹۷ /5) ٍضاّيِع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه ييناَيِكاَعْلا

 ىقتنملا «(۳۹۷ /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ هباتك يف درو اک ء«ضاّيِع يضاقلا مالك يهتتي انه ىلإ

 ۲۳٤(. /۳) يجابلل

 )٤/ ١١۸(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيِقد نبا مالك صن اذه



 (ه1؟4ت) يناَيكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ناك ْنِإو مد هيلعو رفتغأ ًادج ًاريسي ناكو زجعل قيرطلا ضعب يف بكر ناف
 يشملا ىغلأ دعب ايف ًارداق ناكو ء[خ /ب /۲٤۸1/ ًاريسي هيشم ناک نف ءٌرادقم بوكرلل

 .ناث يشم هيلع بجوو لوألا

 هبوكر ىواست نف «یده اب '”أزجأو لوألاب ىفتكا يثملا نع ًازجاع ناك نو
 يتلا ٌعضاوملا بكريف «بكر ام يفالتل عوجّرلا بجو ًاريثك امهنم دحاو لك ناك وأ «هيشمو

 مزلي مل ًادج ًاديعب هعضوم ناك نإ :ليقو [اهيف] بكر يتلا عضاوملا يشميو ءاهيف ىشم

 بكر نإو « ”ىرخأ ٌةعفد "” ةدوعلا فلكي مل يناثلا يف زجع ْنِإف «بكر ام ءيشل عوجّرلا
 ولو «يدبهيو بكرام يشميو عجري ِهّنإف لطبي ال :انلق اذإو «نالوق هيشم نالطب يفف ًاراتخم

 طقسي فيك:نورخأتملا لاق .ىدهلا هنع طقسي :زاّوَلا نبا لاقف «عمجأ قيرطلا يناثلا يف ىشم
 ففز چ همك و تس
 .بجاو ريغ يشمب هتمذ يف رّرقملا

 :ثيدحملا اذه يف دَواَد وبأ ركذ ام زجعلا ىلع ثيدحلا لمح يوق امو :تلق

 :-مالسلارةالصلاهبلع- لاقف ٌقِيِطُت ال اأو ةيشاَم جت نأ تردا »

 © دب ي لَو ب كرلَق نأ يم نع يل هاذ

 يذلاردصملل قفاوملا :مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .أزتجاو (خ) ةخسن يف )١(

 .(0738/5) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ

 رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 ۳٦۸(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا

 ٍناَهِكاَقْلا هنم ذأ يذلاردصملل قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دوعلا (ق) ةخسن يف (۳)

 .(074/5؟) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه

 ىقتنملا 2777“ /۳) ليلكإلاو جاتلا هياتك يف قارنا هلقن هيشمو هبوكر ىواست ناف :يناَيِكاَقْلا لوق نم (4)

 .(۲۳۷ /9) يجابلل

 لوقنمانه ىلإ هصيخلتو ةلأسملا يف انبهذم ليصحتو :هلوق وهو ناونعلا اذه تحت ِيناَِكاَقْلا هركذ ام )٥(

 .(۳۹۸ - ۲۹۷ /۲) هصن هبلاغو شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع نم

 لاق ؛يبأ ينثدح لاق يللا هللادبع نب صفح نب دَمْحَأ انثدح :لاق- هللا همحر - ُواَد وبأ هجرخأ (5)
e 5سم هد ع  Eوا نب بقع تأ نأ سابع نبا نع ةر نع وطعم نع بنا نب - ينعي = ميهاربإ يتئدح د هسوع  



 (ها؟ةتر يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
TT LLL LLL ere olت “ | 

 .هركذف :# يبنلا لاقف كلذ نيت ال اأو ةيشام جت نأ ثَرَذَ

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 :هيف رجح نبا لاق. ٠٤١ ص١ج يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :صفح نب دّمْحَأ-

 .(۲۷) مقر (۷۸) بيرقتلا.قودص

 :هيف رجح نبا لاق 5١ ١. ص ١ج يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس: هللادبع نب صفح-

 )١508(. مقر (۱۷۲) بيرقتلا .قودص

 ص ٠ج يناثلا ثيدح لا قادصلا باب يف هيف ملعلا لهأ مالكو هتجرت تقبس:ناَبهَط نب ميهاربإ-

 .(189) مقر (40) بيرقتلا . ءاجرإلل هيف ملكتو «برغي ةقث : هيف رجح نبا لاق.

 ريِثَك قودص ةَّرْغَبْلا نكس يناَاَرْخلا «مهالوم ءيِمَلّسلا ءاجر وبأ «قاّرَوْلا ناَْهَط نب رطم-

 ٤. م تح «عست ةنس :لاقيو ه١٠٠ ةنس تام ءةسداسلا نم «فيعض ءاَطَع نع هثيدحو ءأطخلا

 .(55949) مقر (5" 4) بيرقتلا

 .(4۷) ءافعضلا .يوقلاب سيل :يِئاَسّتلا لاق

 .(0081) مقر (47" /0) تاقثلا يف ناب نبا هركذ

 .(199) مقر (44) ناَّبِح نبال راصمألا ريهاشم .هيف حالص ىلع ظفحلا ءيدر ناكو :متاح وبأ لاق

 مقر(۲۸۷ /۸) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجا . حلاص :لاقف َقاّرّوْلا رطم نع ةَعْرُز وبأ لتس

(۳14. 

 )٥٦۷(. مقر (۹۷) ءافعضلا .يوقلاب سيل قاّرّوْلا ناَمْهَط نب رطم :يئاَسَّنلا لاقو

 .(1۲۸۳) مقر (577 /۲) ءافعضلا يف ينغملا .يعبات ةقث :يبهذلا لاق

 نبا نع هبيذكت تبثي مل «ريسفتلاب ملاع «تبث ةقث «يربرب هلصأ «ساّبَع نبا ىلوم «هللادبع وبأ ءةمركع-

 مقر (۳۹۷)بیرقتلا.ع«كلذ دعب :ليقو ه١٠١ ٤ ةنس تام«ةثلاثلا نم «ةعدب هنع تبثت الو ءرمع

 .( كالا

 :ساّيَع نبا-

 :ثيدحلا جيرخت

 يف ناك اذإ ةرافك هيلع ىأر نم (۳)باب«روذنلاو ناميألا (5) باتك يف دٌواَد وبأ هجرخأ

 .هظفلب قباسلا قيرطلا نم (737207) ثيدحلا (۲۳۲ /۳)ةيصعم



 (ه٤۷۴ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . ملعأ هللاو "”.زجعلا يف حيرص اذهو

ORO TLلل  

 .(۱۷۸-۱۷۷ )٤/ ريبحلا صيخلت .حیحص هدانسإ :رجح نبا لاق

 دود وبأ هنع تكس سابع نبا نع ةَمِرْكِع ثيدحو:ثيدحلا اذه يف ِيناَكْوَّشلا لاقو

 )١57/9(. راطوألا لين .حيحصلا لاجر هلاجرو ء(۲۱۷ /۳)يرذْنلاو

 (*:46/11) يناَرَبَّطلل ريبكلا مجعملا يف اک «ساّبَع نبا نع هةَمِرْكِح نعهةَداَتَق هعبات دق قاّرَوْلا رطمو

 .(۱۱۸۲۸) مقر

 .(۲۸۲۵) ثيدحلا (0"57 /۲ ) دّواَد بأ ننس حيحص .حيحص :ينابلألا لاق

 .هريغل نسح هدنس نأ - ملعأ هللاو - رهظي يذلاو

 )٠١۳/۱۱(. مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف امك «ثيدحلا اذهب دهشتساو يوَوَتلا كلذ ركذ دقو )١(



 (ه٤۷۴ت ) يِناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير
E LLL TTR oe 

 :غبازلا ثيدحلا ©

 را يف هلل لو سر ”ةَداَبع نب دعس یتا » :لاق هنأ 99 سابع نب هللا بع نع ْ

 ” .«اهنع ِهِضْقاَق : هللا لوسر لاقف هيِضْفَ نأ لبق تي فوت هم ىلع ناك

 ناك: ليقو ءأقتع ناك :ليقو «ًاموص ناك :ليقو ءًاقلطم ًارذن ناک رذنلا اذه نإ :ليق
 .ٍدْعَس مأ ةصق يف تدرو ثيداحأب لئاق لك لدتساو «ةقدص 22

 .ملعأ هللاو.ثيداحألا كلت يف درو ام ريغ رذنلا نوكي نأ لمتُجيو :ع

 جتحأ نك ثيدح نوكيو ءهبم ارذن وأ لاما يف ناك اهرذن نأ اهبف ام رهظأو :لاق

 :يأ یس ٍدْعَس ُلاَم لالا امنإ ءيصوأ ميف : تلاقف ءيِصْوَأ ا لاق ال١ :كلاَم ةياورب كلذل

 .كلذ ريغ ليقو ه١ ةنس تام حيحصلا ىلع تباث وبأ «يِراَصنألا يجر ا ةدابع نب دْعَس )١(

 .(444) مقر (049 - 045 /۲) ربلادبع نبال باعيتسالا

 (؟١11 /9) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .هه ةنس تيفوت دْعَس مأ ءسْيَق نب دوُعْسَم تنب ٌةرمع :اهمسا (؟)

 .(۷۱۲۰) مقر

 عم الو عوج نيب رمي ال ناو اگلا يف با (۳) باب لیلا )٩٤( باتك يف يابا هجرخأ

 مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1008) ثيدحلا ۲٣( ۵۲ /1) َةَقَدّصلا َةَيْشَح قٌرَفَتُم نيب

 عم هلثمب (1778) ثيدحلا (١؟10 75 ِرْذَتلا ِءاَضَقب ِرْمَأْلا (۱) باب هِرْذَّتلا بات( )٩ باتك يف

 .هفورح يف ريسي فالتخا

 راكذتسالا )٥/ ۳۸١(« ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن انه ىلإ لاوقألا هذه

 .اهتلدأب لاوقألا هذه ربلادبع نبا ركذ دقو ١175-١10( /0) ريلادبع نبال

 لاق هنأ :هدج نع «هیبآ نع «ةدابع نب دْعَس نب َليْحَرُش نب ورمع نب ديعس نع كلام هجرخأ
 .هركذف

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 س ءةسداسلا نِم «ةقث «ةدابع نب دْعَس ةيرذ نم «يندملا يِراَصّنَألا ليبر نب ورمع نب ديعس-

 .(۲۳۷۳) مقر (؟19) بيرقتلا



 ( ه4 ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهنألا ضاير

 .يرذن ءاضقب هيف ىصوأف

 23 2 off ر ر 1 و
 ةرافك نمو لاومألا نم قتعلا نإف 2« اهنع ٌقَيْعَأَقَأ ١ :ىَوَر نَم لوق اذه قباطُيو

 «ةبقر اهيلع ناك هنإ :لاق نم هب لدتسا (ى «قتع اهيلع ناك هنأ ىلع عطق هيف سیلو «روذنلا

 هاور ام-ًاضيأ- هدضعيو ءاهيف ةباينلا ىلع قفتملا لاومألا باب نم هلك اذه َّنألو

 س «ةسداسلا نم «لوبقم ءيِراَصّنَأْلا ةدابع نب دْعَس نب ديعس نب ليبَك رَ نب ورمع :هيبأ نع-

 .(6049/) مقر (577) بيرققتلا

 .(۹۷۸۷) مقر (۲۲۵ /۷) تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ

 نّمّيْلا ضعب يلو دقو «ريغص يباحص «يِجَرْرُخلا يِراَصّنَألا ةدابع نب دعس نب ديعس :هدج نع-

 .(۲۳۱۸) مقر (775) بيرقتلا .ق س «يلعل

 1 :ثيدحلا جيرخت

 تيملا نع يلا ةقدص )5١( باب «ةيضقألا )۳١( باتكءأطوملا يف كام هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 تام اذإ (۷) باب ءاياصولا (20) باتك«ىربكلا نئسلا يف يِئاَسَّتلاَو 2055 0) ثيدحلا )5/ 07١

 (۳۳) باتك ءىبتجملاو ء(۷۷٤1) ثيدحلا )٠١9/5( هنع اوقدصتي نأ هلهأل بحتسي له ةأجف

 ثيدحلا ٠٠١( /5) ؟هنع اوقدصتي نأ هلهأل بحتسي له ةأجفلا تام اذإ (۷) باب ءاياصولا

 قيرط نمي امهالك ءمساَقْلا نبا نع عمسأ انأو هيلع ةءارق نيكسم نب ثراحلا قيرط نم «(00)

 .هدج نع «هيبأ نع «ةدابع نب دْعَس نب لیبر نب ورمع نب دیعس
 : مكحلا

 .يِراَخْبْلا طرش ىلع حيحص دهاش هلو :هاجرخي لو داتسإلا حيحص ثيدح :يروُباسْيتلا مكاحلا لاق .

 .(187*:) ثيدحلا (281 /۱) نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 ۳٤١١(. /۳) ثيدحلا ۷۷٦( /۲) يِئاَسّنلا ننس حيحص ١ .حيحص نسح :ينابلألا خيشلا لاق

 ١140- /۸) حيحص ثيدح : ناّبِح نبا حيحص باتكل هقيقحت ءانثأ طوؤنرألا يعش خيشلا لاقو

 )٤ ۳۳٣(. ثيدحلا 01

 ثيدحلا (195/5) مِلْسُمو «(۱۳۲۲) ثيدحلا ٤٩۷( /۱) يِراَخُبْلا دنع هانعمب دهاش ثيدحللو

 1 )0١8(.

 .5# ةدابع نب دْعَس لوق نم وهو (18/5) ينال ريبكلا مجعملا (1)



 (ه1؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOOا رر ت كك شْشششْشْشْْشْْسْسْسْسسسسسسهشسشْشْشش 7 د  

 29« ءاملا اهنع قسا : - هيي يبتلا ينعي - هل لاقف 7:كِلاَم ثيدح نم "”يِنْطفَراَدلا

 )١( يطويسلل ظافحلا تاقبط .ه۳۸۵ ةنس تام ءْنَسْْا ربا ءيِنْطاَدلا دما نب رمع نب يلع )۳۹۳ -

 ۴٥ ( مقر )897(.

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف (۲)

 «(۳۸۹ /0)يرابلا حتف يف رجح نبأ كلذ ركذ امك ءكِلاَم بئارغ هباتك يف دوجوم يِنْطْقراَّدلا ثيدح

 يِنْطُقَراَدلا دنس ىلع تفقو دقو «باتكلا اذه ىلع فقأ لو (1477)أطوملا ىلع هح رش يف ِيناَقْرَّرلاو

 .ديهمتلا يف ريلادبع نبا دنع

 دمحم نب هللادبع انثدح شاب قثاولا نب دمحم نب زيزعلادبع دمحم وبأ ينثدح :لاق يِنْطُقراَّدلا هجرخأ

 نب هللا بيع نع ءيِرْمُّزلا نع ءكِياَم انثدح داك انثدح دلع نب عاجش انثدح ءزيزعلادبع نب

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ام اذه . ه1 67“ ةنس يفوت «ةقث ناك ءدمحم وبأءمشاحلا هللاب قثاولا نب ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلادبع-

 قلطأو ءيِنطُقراَذلا هنع ىور :رجح نبا لاقء(١١/5017) دادغب خيرات يف يِداَدْغَبْلا بيطخلا هركذ

 مقر (۳۷ /6) نازيملا ناسل .هقثوو بيطخلا هركذ دقو :- رجح نبا يأ تلق - فعضلا هدانسإ ىلع

 )0١8(.

 ةقثلا ظفاحلا ه7 ١8 ةنس قوت ءمساَقْلا وبأ ءيِوَقَبْلا ناَيَرْرُْا نب زيزعلادبع نب دمحم نب هللادبع-

 :رجح نيا لاقو «(۷۴۸) مقرا 5٠ -ا/الال /۲) ظافحلا ةركذت يف يبهذلا هركذ ام اذه «ريبكلا

 )۱١۹۳(. مقر (۳۳۸ /۳) نازيملا ناسل .قودصلا ظفاحلا

 هعفر دحاو ثيدح يف مهوءقودص هدادغب ليزن ءيِوَعَبْلا ءلضفلا وبأ «سالفلا دكت نب عاجش-

 مقر )۲۹٤( بيرقتلا .ق د م هه ۲۳۵ ةنس تام «ةرشاعلا نم هِلْيَقْعْلا هببسب هركذف «فوقوم وهو

.(YVEA) 

 معن سأب هب سيل هفرعا :لاق دلع نب عاجش نع نيِعَم نب ىيحي تلأس :لبتح نب دا نب هللادبع لاق

 .ةقث وه لجرلا معن وأ «خيشلا

 حرج ا .متاح يأ نبا امهنع كلذ لقت .ةقث يدادغب :لاقق هدّلَْع نب عاجش نع ةَعْرُر وبأ لش

 )١١١۵(. مقر (۳۷۹ )٤/ ليدعتلاو

 )٤ ٤ ١(. مقر ۲۷١( /5) رجح نبال بيذهتلا بيذبت .احيحص هباتك ناكو «ةقث ناک :دّمَْأ لاقو

 .(۱۳۹۲۷) مقر (۳۱۳ /۸) تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذو



 ( ها/74ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 عودا

 يف هتاور  [نيب] فالتخالل ةعنصلا لهآ هلع دقف موصلا ثيدح امأو :لاق

 ٤. م «ةعساتلا نم «يمأ «ةقث هدادغب ليزن «يِرْضَبْلا «للادبع وبأ «يِهَرُقْلا طايخلا دلاخ نب داحس

 .(1597) مقر (۱۷۸) بيرقتلا

 :هيف رجح نبا لاق.77١؟ ص ٠ج لوألا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :سنأ نب كِلاَم-

 .(5470) مقر (01) بيرقتلا .نيتبثتملا ريبكو «نينقتملا سأر ةرجملا راد مامإ هيقفلا

 هيقفلا :هيف رجح نبا لاق 1١5. ص ٠ج لوألا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :يِرْهّزلا-

 .(5195) مقر (005) بيرقتلا .هناقتإو هتلالج ىلع قفتم ظفاحلا

 تام «ةثلاثلا نم «تبث هيقف ةقث «يندملا «هللادبع وبأ ءِيلَّذُخا دوُعْسَم نب ةع نب هللادبع نب هللادْيَبع-

 .( )٠٩ مقر (9/1) بيرقتلا .ع «كلذ ريغ :ليقو نامث ةنس :ليقو ه194 ةنس

 :ساّبَع نبا-

 :ثيدحلا جيرخت

 (177 /5) راكذتسالا يف كلذكو «(76 - ؟ 5 /9) دهيمتلا يف ريلادبع نبا هج رخ ثيدح نم ةعطق

 ش .ةفاظ سابع نبا نع هجرخأ هريغ دحأ ىلع فقأ لو

 :مكحلا

 مقر (177 /5) يدا دمحمل ةراتخملا ثيداحألا يف 4ظ سنأ نع دهاش ثيدحللو «نسح هدانسإ

 دئاوزلا عمجم يف يمشيملاو ء(١٦٠۸) ثيدحلا )4١/8( طسوألا مجعملا يف ناَرَطلاو )3١67(
 .(4م- ٩۷ /7) ةكَم رابخأ يف يهكافلاو ف

 )١1519(. ثيدحلا (۸۰۳ /۲) ِمِلْسُم .(1851) ثيدحلا (560 /؟) يالا

 «تميملا نع موصلا ءاضق مدسعب لاق ن اهب باجأ يتلا ةبوجألا-ىاعت هلا همحر- ةيِزرحلا ميق 3 نبا ركذ

 ء(۱۲۵ - ۱۲۴) حولا هباتك يف كلذ درو امك« ؛ُهّيِل لَو هنع َّماَض ٌماَيِص ِهّيَلَعَو ٌتاَم ١ :ثيدحب ةقلعتملا

 امأو هوجولا كلت نِي حيحصلل هتقفاوم نيبنو «هللا لوسر ثيدحلل رصتتن نحنف :كلذ دعب لاق مث

 ىلإ ليبس الو «هتانق زمغت ال يذلا حيرصلا حيحصلا ثيدحلل هتضراعم نم هنالطب انيفكيف لطابلا

 يف ةريخلا لكو ةريخلا لب ةريخل ا هدعب انل سيلو «لوبقلاو ناعذإلاو ةعاطلاو عمسلاب الإ هتلباقم

 هذه ىلع درلا يف - هللا همحر - عرش مث .برغملاو قرشملا نيب نم هفلاح ولو ءهب لوقلاو هل ميلستلا

 )۱۳١ - ١٤١(. حورلا .قباسلا ثيدحلا ىلع اهب اوباجأ يتلا عبسلا هوجولا

 يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا وهو« باوصلا ىلإ برقأ هتبثأ امو ءيف: طوطخملا يف هتدجو يذلا (؟)

 يِرَوّنلا لقن ا كلذكو مم /0) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لايكإ . تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا هلم لأ

 = هلت

 ا



 ٠ (ه9593)يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 rmn أذا trana aKa aaa area الا

 ^ .هبارطضا [ق /ب /۹1٤۱/ةرثکو هئتمو هدنس

 ىلع سيل رمألا اذه نأ ىلع ءاملعلا ٌةماع « اهنع ِهِضْقاَق » :- مالسلارةالصلا هلع- هلوقو

 ًاموص تيملا نع رذنلا ءاضق ثراولا اومزلأو «بوجولا ىلع رهاّظلا لهأ هلمحو ءبوجولا

 °" .دعقألاف دعقألا مهنم كلذ مزلي هريغ وأ ناك

 مزلي هنأ «يِعِفاَّشلاو «ةّقيِرَح يبأو ءكِلاَم بهذمف هيف طرف هيلع رذنب ىصوأ ول امأ

 .ةمزاللا نويدلاك ءلالا سأر نم انريغ دنعو ثلثلا نم اندنع نكل .هجارخإ

 نبا دنعف ءاههبشو ةلاحلا ةاكزلاك «كلذ نم هيف طرفي مل اهيف انباحصأ فلتخاو
 € 8 ۶ عا مت ع >
 :بهشأ دنعو ءاهب صوي م اذإ مزلت الو ءهلام سأر نم اهب ىصوأ اذإ جرحت اهنأ :مساقلا

 ۹ مأ اهب ىصوأ هلام سأر نم جرخت

 س م عروس اسس

 2ع

 .(11//91) ٍمِلْسُم حبحص ىلع يووتلا حرش .كلذ ركذ ضاّيِع يضاقلا مالك

 )١( ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ )٥/ ۳۸١(.

 يضاقلا هركذ هلك اذه انه ىلإ بوجولا ىلع سيل رمآلا اذه نأ ىلع ءالعلا ةماع :ِيناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

 )٥/ 08 ٠ ملعملا لايكإ هباتك يف درو امك «ضايِع
 يضاقلا كلذ لقن دقف انه ىلإ لالا سأر نِ انريغ دنعو «ثلثلا نم اندنع نكل :يناَهِكاَْلا لوق نم (۳)

 .(0785 /6) ملعملا لامكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ب س HTT ata سمت عت م نيت تين د تي ماجي يس اتت دانت است تست يستميت تتسم يتم س تستسس سج صنم

 سفاكلا ثيدحلا ©

 ْعِلَخْنَأ نأ يِتيْوَت نم نإ هللا لوسر اي :تلق » :لاق 5 ^” كِلاَم نب ٍبْعَك نع
 كِلاَم ضْمَب َكْيَلَع كِسمَأ:## لوسر لاقف ءِِلَوسَر ىلإو هللا ىلإ ةَفَدَص يلام نم

 °« كل وهف

 :حرشلا

E O E 

 يبأ نب دْحَس لعف اک «عالخنالا نم لاق ام لوقي

 .ثيدحلا «  لام

 تماق هّنأكو «هيلع ىلاعت هللا نم ةبوتلا حرف ِهَّشَهْدَأ ْنَم مالك اذه نكلو «لجأ :تلق

 «ةمعنلا كلت هب ىقلتت نأ بجي ام ضعب نم تاعاطلا عيمجب هنايتإ نأ هدنع تبجوأ ةلاح هب

 ىنعملا اذه ىلإ ريشُيو هب قيقحو:كلذب ريدجل هنأو «مكحلا ةغيصب ةراشتسالا دروأ ىتح
 اذهوأ«« كير انأو ءيِدْبَع تنأ » :ثيدحلا هسأر دنع هتلحار دجو يذلا رخآلا لوق

 وأ «ةمعن مهدحأل تددجت اذإ ناركشلا لمع يف مهوحنو ةفوصتملل ريبك لصأ يدنع

 ةنس تام «هللادبع وبأ ءيِراَضُنَألا ِنْبَقلا نب ورمع بْمَك يأ مساو بْمَك يأ نب كلام نب ُبْحَك )١(
 نسح نب دَمَْأل تايفولا «(5 570) مقر (5 15 /4) ريثألا نبال ةباغلا دسأ .كلذ ريغ ليقو د٠

 (514) بيطخلا

 بولا ِرْذّنلا وجو ىلع ُهَلاَم ىَدْمَأ اذإ (7) باب ِروُدنلاَو نالا (65) باتك يف يِراَكُسْلا هجرخأ
 يف مِلْسُمو هلوأ يف ةصق هلو هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمي (77817) ثيدحلا ( ۷

 (۴۲۷۹۹) ثيدحلا (۲۱۲۰ /5) هْيَبِحاَصَو كلام نب ٍبْمَك ِةبْوَت ثيدح (4) باب َبْوَتلا (۹٤)باتک

 . هلوأ يف ةصق هلو هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب

 (149/5/7) تانبلا ثاريم )٥( باب «ضتارفلا (۸۸) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 ٠٠١١( /۳) ثلثلاب ةيصولا )١( باب «ةيصولا (56) باتك يف مِلَْسُمو ؛هظفلب (77701) ثيدحلا

 .هظفلب )١1578( ثيدحلا

 اهب حرفلاو ةبوتلا ىلع ضحلا يف )١( باب ءةبوتلا (44) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 .هظفلب )۲۷٤۷( ثيدحلا )4/ 5 751١(



 (ه/*ةت ) يناهِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 e r CDC OAS ااا ااا سس

 .ركش ردصم وهو -ًاضيأ- اناركش كلذ مهتيمستو «كلذ وحنو ةمقن هنع تبهذ

 عيمجب قدصتلا نم ىلوأ لاملا نم هيلإ جاتحُم ام كاسمإ نأ ىلع ليلد ثيدحلا ينو

 :رخآلا ثيدحلا يف - مالسلو ةالصلا هبلع- هلوق -ًاضيأ- لدي [خ /1 /7 4] /هيلعو هلام

 ىلإ  انوُنْحَس هنظأو انباحصأ ضعب بهذ دقو ««ىّغ رْهَظ نع ناك ام ِةَقَدَّصلا ٌلَصْفَأ»

 .ًايودنم ال ًابجاو كلذ لعجف «هلام عيمجب قدصتي نأ ناسنإلل زوجي ال هنأ

 لع ةقاطو ربص هل ن نيب ليصفتلا نم :كي ءاملعلا هلاق ام يدنع اذه يف لثمألاو

 1 ̂ .هركي يناثلا ينو ءزوجي لوألا يفف «هريغو ةفاضإلا

 لزنتي 4 ةصاصَح موي ناک حشا لک توڑ شویو: لات هلوق ّلعلو

 لوألا مسقلا نه حدملا اذه نوصوصختملا نوكيف «ىنعلااذه ىلع

 ةضيب لشمب ءاج ١:يذلا ىلع - مالسلاو ةالصلا هيلع - هبّتع رظناو «يناثلا نود

 “««اهريغ لام هل نكي ملذإهيلع كلذ هراكنإو ءهاهبٌةّيمرو بهذ نم

 درو امك ديلا قید نبا مالك صن اذه انه ىلإ كاسمإ نأ ىلع ليلد ثيدحلا ينو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (1)

 )٤/ ١5(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف

 .لهألا ىلع ةقفنلا بوجو (۲) باب «تاقفنلا (۷۲) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق (؟)

 ديلا نأ نابيب (۳۲) باب «ةاكزلا )١١( باتك يف مِلْسُمو «(65051) ثيدحلا ( 3١ 58/5) لايعلاو

 1١7(. 5)ثيدحلا (۷1۷ /۲) ةذخآلا يه ىلفسلا نأو ةقفنملا يه ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا

 )٤/ 1٠١(. ماكحألا ماكحإإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبا هركذ ام وه ليصفتلا اذه ()

 .(9) ةيآلا ءرشحلا ةروس

 نع هقاّحْسِإ نب دمحم نع داك انث ؛ليعامسإ نب ىسوم انثدح :لاق- هللا همحر - هٌواَد وبأ هجرخأ

 1 :لاق ٌيِراَصُنْلاهللادبع نب راج نع ديل نب دومح نع داق نب رمع نب مصاع

 :دنسلا لاجري فيرعتلا

 راغص نم «تبث ةقث «همسابو هتينكب روهشم «يكدْرُبَتلا ةَمَلَس وبأ «يرَّقْنِلا ليعامسإ نب ىسوم-

 )٥٤۹( بيرقتلا .ع ه ۲۲۳ ةنس تام هيف سانلا ملكت :شارخ نبا لوق ىلإ تافتلا الو «ةعساتلا

 )14٤۳(. مقر

 هقث :رجح نبا لاق .۳۰۷ ص ١ج يناثلا ثيدحلا «صاصقلا باتك يف هتجرت تقبس :ةّمَّلَس نب داك

 )١4995(. مقر (۱۷۸) بيرقتلا . ٤.ةرخآب هظفح ريغتو «تباث يف سانلا تبثأ «دياع



 (هال؟ةتر يناَهكاَفْلا يلع رمغل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ص ١ج ثلاثلا ثيدحلا ؛عاضرلا باتك يف هيف ملعلا لهأ مالكو هتمجرت تقبس :قاَحْسِإ نب دمحم-
 )٥۷۲١(. مقر )٤1۷( بيرقتلا .ردقلاو عيشتلاب يمرو ءسلدي قودص :رجح نبا لاق <87

 ابالإ مهثيدح نم ءيشب جتحي ال هنأ ىلع قفتا نم :ةعبارلا ةبترملا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 )١١١(. مقر )٥١( نيسلدملا تاقبط .ليهاجملاو ءافعضلا ىلع مهسيلدت ةرثكل عامسلاب هيف اوحرص

 . ةقث :رجح نبا لاق .99ص ١ج عبارلا ثيدحلا دودحلا باتك يف هتجرت تقبس :رمع نب مصاع-

 .0701/1) مقر (185) بيرقتلا

 نع هتياور لجو «ريغص يباحص «يندملا يعن وبأ ؛ٍلهْشَألا يِيْوَألا عِفاَر نب ةّيفُع نب ديبل نب دومحم-
 مقر (075) بيرقتلا .5 م خب «ةنس نوعستو عست هلو «عبس ةنس :ليقو ه٦ ةنس تام «ةباحصلا

)0۷( 

 :هللادبع نب رياج-

 :ثيدحلا جيرخت

 (۱۲۸/۲) ِهِلاَم نم حرم لجرلا (50) باب ,ةاكزلا (۳) باتك دٌواَد وبأ هجرخأ« ثيدح نم ةعطق

 ننسلا يف يِقَهْيَبلاو ء(۷١١٠) ثيدحلا )١/ ٥۷۳( ةاكزلا (5)باتك يف مكاحلاو )١17171(« ثيدحلا

 ٤ ٠١( /5) اباصن غلبي ىتح ندعملا يف ءيش ال لاق نم (4۲) باب «قرولا ةقدص باوبأ عامج «ىربكلا

 قيرط نِ «(۳۳۷) هدنسم يف ديمح نب دبعو ةَمَّلَس نب دام قيرط نم مهتثالث ء(۳۲٤۷) ثيدحلا

 نب ديزي انث لاق «يلع نب ورمع قيرط نم «(757/5) نايبلا عماج يف يِربّطلاو دْيَبَع نب ىلعي

 نع هليل نب دومحم نع هاتف نب رمع نب مصاع نع «قاَحْسِإ نب دمحم قيرط ني مهعيمج«نوراه
 .يِراَصْنَألا هللادبع نب راج

 1 :مكحلا

 مصاع نع -يزاغملابحاص- قاَحْسِإ نب دمحم ةياور نم هنأ الإ حيحص هلك هدانسإو :يِوَوّتلا لاق

 عومجملا .هب جتحيال نع :لاق اذإ سلدملاو «سلدم قاَحْسِإ نب دمحمو ةَداَنَق نب رمع نب

(TTA/D 

 .(5 117/9 رينا رذبلا .قاَحسإ نبا ةنعنع الول ديج هدانسإو :نّمََلا نبا لاق

 )١/ ٥۷۳(. مِلْسُم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو

 .(7519 /۳) قيلعتلا قيلغت قاحسإ نبا ةنعنع هتلع امنإو « تاقث هدانسإ لاجرو: رجح نبا لاق

 دواَد يبأ ننس فيعض . « ...ةقدصلا ريخ ١ :ةلمج هنم حصي نإ «فيعض :ينابلألا خيشلا لاق

 .,(59) ثيدحلا(59)

 نبا نإف .كلذك سيلو :يبهذلا هقفاوو : مكاحلل قباسلا مكحلا ركذ نأ دعب ينابلألا خيشلا لاق
 = لت



 ` AE) ) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EEN TKK eee 

 ليلغلا ءاورإ .هب جتحي الف «هنعنع دقو «سلدم وه و ءرخآب انورقم مِلْسُم هل جرخأ |نإ قاَحْسإ

)1/9( 

 .(۳۹۳) فيعض كلذ لجأ نم ثيدحلاف :ةنملا مامت يف لاقو

 نب لضفلا انثدح ءيِداَدْعَْبْلا ُراَزَبْلا هللادبع نب نوراه انثدح :لاق- هللا همحر - يملا هجرخأ

 باطلا نب رمع تعمس :لاَق هيبأ نع ملسأ نب ديز نع ءدْعَس نب ماشه انثدح ءِ

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام «ةرشاعلا نمءةقث ناّزَبْلا لاحلا ءىسوم وبأ ءيِداَدَْبْلا ناورم نب هللادبع نب نوراه-

 )۷۲۳١(. مقر (274) بيرقتلا .4 م «نينامثلا زهان دقو ه۳

 ؛ميعن وبأ «لوحألا مهالوم يِمْيَتلا ريهز ني داك نب ورمع نيكد مساو ءيفوكلا نيكد نب لضفلا-

 هدلوم ناكو «ةرشع عست :ليقوه ۲1۸ ةنس تام «ةعساتلا نم «تبث ةقث «هتينكب روهشم «يئالا

 .(05401) مقر (5577بيرقتلا .عويِزاَّخُبْلا خويش رابك نو وهو «نيثالث ةنس

 لاق .5 ”١ ص عبارلا ثيدحلا دودحلا باتك يف هيف ملعلا لهآ مالكو هتمجرت تقبس :دْعَس نب ماشه-

 )۷۲۹٤(. مقر(01/5) بيرقتلا .عيشتلاب يمرو «ماهوأ هل قودص :رجح نبا

 «ةثلاثلا نم لسري ناكو «ملاع ةقث ءيندملا «ةماسأ وبأو «هللادبع وبأ ءرمع ىلوم «يوَدَْلا ملسأ نب ديز-

 .(۲۱۱۷) مقر (۲۲۲) بيرقتلا .ع ه ۱۳١ ةنس تام

 نبا وهو «نيتس ةنس دعب :ليقو ه ۸١ ةنس تام «مرضخ «ةقث ءرمع ىلوم «يوَدَْلا ملسأ :هوبأ-

 .(505) مقر ١١( 5) بيرقتلا .ع ءةنس ةئمو ةرشع عبرأ

 :باطَتْلا نب رمع-

 :ثيدحلا جيرخت

 (119/5) كلذ يف ٍةَّصْخّرلا (41) باب ةاكزلا (")باتك دوا وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 بقانملا (0«)باتك يف يِذِمْدَتلاو ءةبيش يبأ نب نامثعو «حلاص نب دما قيرط نم «(1717/) ثيدحلا

 قيرط نم )۳۹۷١(« ثيدحلا (515 /5) هتف رمعو ركب يبأ بقانم (5) باب يلي هللا لوسر نع

 ظ ِدْيَز نع ءدْعَس نب ُماَشِه انثدح ءِنْيَكُذ نب ُلْضَقْلا قيرط نم امهالك ُيِداَدْعَبْل ُراَرَبْلا هللادبع نب ُنوُراَم
 .باّطخلا نب رمع ثعمس :لاَق ههيبأ نع لسا نب



 (ها؟4ن) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ج ETRA نهثه* س سس ل ل ل لل سى ل[ ى[ىلل١ ١ل ل الس ذآ

 .ملعأ هللاو .نيفصولا فالتخاو «نيلاحلا نيابتل الإ كاذ امو «ليق ام

 هلك هلاب قدصتي نأ رذن نم نأ ىلع ثيدحلا اذهب كلام بهذمل لالدتسالا نسحت الو

 “دب الو زيجنتلا ةغيصب تأي مل هل ًابْعَك نال «ثلثلا هنم هيزجي هنأ

 هلام عيمجب قدصت [ق /أ /١5١1/ الجر نأ نِم 7 :بُهو نبا هاور اهب لالدتسالاو
 .نسحأ «  ثلثلا هنم هل زاجأف يي هللا لوسر دهع ىلع

 :مكحلا

 .(51 5 /5) يِذِمْدَتلا ننس .حيحص نسح ثيدح اذه :يِذِمْرَتلا لاق

 «ميعن وبأ الإ رمع نع هيبأ نع «ديز نع ءدْعَس نب ماشه نع هاور ملعن ال ثيدحلا اذهو :رازبلا لاق

 نب دیلّرلاو ءبشو نب هللادبعو هدْعَس نب ثْيَللاو «يدهم نب نه رلادبع هنع ثدح دعس نب ماشهو

 بجوت ةلعب هيلع لتعا الو «هثيدح نع فقوت ادحأ رن ملو «ملعلا لهأ نم ةريثك ةعامجو هِمِلْسُم
 ۹٤(. /1) رازبلا دنسم .هثيدح نع فقوتلا

 ١18(. /۳) ريبحلا صیخلت . اربا هارو :رجح نبا لاق

 يف ررحملا.هل ىور ًايِلْسُم نإف «ماشه لجأل هيف ملكت نم أطخأ دقو ۷٤[: ٤ت ]يداهادبع نبا لاق

 )750/1١(. ثيدحلا

 .(515 -515 /9)رينملا رثبلا .يِراَكُمْلا هب دهشتساو «ملسُم هب جتحا دق ماشهو :نَّلُْخا نبا لاقو

 .(070 /1) دٌّواَد بأ ننس رصتخ يف يرِذْنّماو دُواَد وبأ هنع تكسو :[1707ت]يروفكرابملا لاق
 )١١١/١١(. ٠ يذوحألا ةفحت

 ةاكشم يف لاقو «(۲۹۰۲) ثيدحلا (۲۰۲۳ /۳) يِذِصْدَّملا ننس حيحص . نسح :ينابلألا لاق

 17٠١(. /9).نسح هدانسإو :حييباصملا

 .(151/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف ديِعْلا قيِقد نبا هركذ ام ىنعم اذه

 نع «رفعج يبأ نب هللادّيَّبَع نع «ةعي نبا نع ءبُهو نبا نع :ىربكلا ةنودملا يف درو :ثيدحلا دنس
 .هركذف ...:نمح ر لادبع نب دمحم

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةقث :رجح نبا لاق .178ص ١ج يناثلا ثيدحلا «قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :بهو نب هللادبع-

 .(945) مقر (۳۲۸)بیرقتلا .دباع ظفاح

 طلخ «ةعباسلا نم «قودص «ىضاقلا يرصملا «نمه رلادبع وبأ «ىمرضحل ا ةّبَقُع نب ةعيط نب هللادبع-
 = لت 1 1 ١1



 (د١۷۴ت ) ِيِناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Luke oor 

 نم اقالطإ هلام عيمجب قدصتي نأ رذن نإ هنأ بهذملا ثيح نم ةلأسملا هذه ريرحتو

 لقأ وأ هشلث ردق ناك نف هنيعب هلام نم ءيشب قدصت نإو «مدقت امل ثلثلا همزل نييعت ريغ

 ناك نإو عيمجلاب قدصتلا امه :ةروهشم ناتياور كِلاَم نعف كلذ نم رثكأ ناك نإو ءهمزل

 : نوُنْحَس لاقو“” هلام ثلث ردق الإ همزلي ال هنأ ىرخألاو ءهلام عيمج وأ ثلثلا نم رثكأ

 - هلوقل ” ئِمْخَّللا هنسحتساو هجارخإ هب رضي ال ام جرخي هَنإف ءنيعي مل وأ نيع ءاوس

 نكي مل هيف لضف ال هلام عينج ناك نإف ۳«( ينغ ره نع الإ َةَقَدَص ال » :- مالسلاو ةالصلا هلع

 ءيش ضعب ِمِلْسُم يف هلو ءامهريغ نم لدعأ هنع بهو نباو كرابلا نبا ةياورو «هبتك قارتحا دعب

 )۳١۹۳(. مقر (۳۱۹) بيرقتلا .ق ت د م «نينايثلا ىلع فان دقو ه۱۷ ٤ ةنس تام :نورقم

 نباو كرابملا نبا حيحص وهف ةعي نبا نع «ةلدابعلا ىور اذإ :يِدْرَألا ديعس ني يِنَمْلادبع لاقو

 .(544) مقر (۳۳۰۹) رجح نبال بيذهتلا بیذہت .بُهو

 راسي هيبأ مسا :ليق تیما وأ ةَناَّنِك ينب ىلوم «هيقفلا ءرْكَب وُبَأ ءيرصملا رفعج يبأ نب هللادّيبَع-
 نم بیخ يبأ نب ديزي لثم وه :متابح وبأ لاق ءادباع اهيقف ناكو «هنيل هنإ دَّمْحَأ نع :ليقوةقث

 )۳۷١( بيرقتلا .ععةئمو نيثالثو تس :ليقو سمخ :ليقو عبرأ :ليقو نيتنثا ةنس تام «ةسماخلا

 )٤۲۸۱(. مقر

 ميني ؛يندملا .دوسألا وبأ ءيِدَسألا ىزّعلادبع نب دسأ نب دلي نب لفؤَت نب نمحرلادبع نب دمحم-

 )1٠۸٥(. مقر )٤۹۳( بيرقتلا .ع«ةئمو نيثالثو عضب ةنس تام «ةسداسلا نم «ةقث ةَوْرَع

 :ثيدحلا جيرخت

 . (91/ /9) ىريكلا ةنودملا يف الإ هدنسب هيلع فقأ م

 :مكحلا

 .لسرم وهف «هدنس يف عاطقنإلا دوجو ببسب فيعض هدانسإ

 )۲٠۳(. يفاكلا يف ربلادبع نباو ء(١١۲ /7 ) ىقتنملا هباتك يف يِحاَبْلا نيتياورلا نيذه ركذ

 )1١(. يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا

 .0707) نوُخْرَق نبال بهذملا جابيدلا .ه4 ۹۸ ةنس يفوت «نسحلا وُبَأ ءيِبرلا دمحم نب يلع

 :لاق ةٌريَرُه يأ نع ءءاَطَع نع «كلملادبع انث هدْيَبُع نب يلعي انث :لاق- هللا همحر - دما ماإلا هجرخأ

 . هركذف : هللا لوسر :لاق

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 «نيل هيفف يِرْوَّشلا نع هثيدح يف الإ «ةقث ييُفاَنَطلا «فسوي وبأ «يفوكلا ةمأ يأ نب دُ نب لعي-
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 ( ها 8ت) يناَهكاَفْلا يله رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 11410 مقر (5:4) بيرقتلا .حوقنس نوعست هلو ؛نيتمو عضب ةنس تام ءةعساتل راک ني أ

 تخ ه١ 46 ةنس تام «ةسماخلا نم «ماهوأ هل قودص «يِمّرْرَعلا ةَرَسْيَم نايلس يبأ نب كلملادبع-

 .(51454) مقر (755) بيرقتلا ٤. م

 .(400) مقر (17 /۱) يبه فشاكلا .ءىطخي ةقث :دَمحَأ لاق

 )١١175(. مقر ٠١۳١( /؟) تاقثلا ةفرعم .ثيدحلا يف تبث ةقث :ٍلْجِعْلا لاق

 ءاقعضلا يف لماكلا .ةقث نايلس يأ نب كلملادبع :لوقي نيِعَم نب ىبحي تعمس :ميرم يأ نبا لاق
 )١515(. مقر (۳۰۲ )٥/ يِدَع نبال

 .(۲۲۳) مقر (1١؟8) ةقث وهو هيف ملكت نم ركذ .ةقث :يبهذلا لاقو

 ةقث نايلس يأ نب كلملادبع ناك : نالوقي ىيحيو دا تعمس : :يقشمدلا ةَعْرُر وبأ لاقو

 بسا نايس يأ یب كللادبع :تلق نيو نب ی ينعي هتأسو :يِراَدلا ديعس نب ذاع لاقو

 .ناتقث امهالك :لاقف ؟جيرج نبا وأ كيلإ

 مث

 لايكلا بيذب# يف يزملا مهنع كلذ لقن .فيعض :نيِعَم نب ىيحي نع روصنم نب قاَحْسِإ لاقو
 .(؟087) مقر ( ۳۲۷-۳۲ /1۸)

 ةقث :رجح نبا لاق.١ 5 ١ص ٠ج يناثلا ثيدحلا قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :حاَبَر يبأ نب ءاطَع-

 .(4041) مقر (۳۹۱) بيرقتلا . لاسرإلا ریثگ هنكل «لضاف,هيقف

 :ةٌرْيَرْه وبأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 دعب وأم :ىلاعت هللا لوق ليوأت (4) باب العم (24) باتك يف ءيِراَخْبْلا هجرخأ «ثيدح نم ةعطق

 ةَرْيَرُم يأ ثيداحأ نمض هدنسم يف دّمْحَأو 23١٠١ /80[١١:ءاسنلا] © نيمو ای وص

 .(/16ه) ثيدحلا (؟١7 /؟)

 : مكحلا

 .07198) ثيدحلا (۱۳۸ /۱۲) حيحص هدانسإ :دنسملل هقيقحت ءانثأ ركاش دمنا خيشلا لاق

 هلاجرو «ملْسُم طرش ىلع حيحص هدانسإ :دّمْحَأ دنسمل هقيقحت ءانثأ طوؤنرألا بيعش خيشلا لاقو

 هتمجرت نم ملعُي اك «ةقث وهو «ملسُم لاجر نوف ناميلس يآ نب كلملادبع ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث
 )١1/ 017١ دنسملا .ضيفتسم هيلع مهؤانثو «ثيدح لجأ نم ةبعش ريغ هيلع ملكتي مل «بيذهتلا يف

 .(ال16ه) ثيدحلا

 .(151) ثيدحلا ٥۱۸( /7)يِراَخُبْلا دنع هوحنب هللظ مازح نب ميكح نع دهاش ثيدحللو



 (ها74ت] يناَمكاَفْلا يلع رمحل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
reee0000000000100  = 

 ءلضفلا كلذ عيج جرخأ هعابرأ ةثالث وأ هفصن لضفلا "”[ناك] نإو ءيش هيلع

 ني ًائيش نيَع يذلا نأ «قالطإلاو نييعتلا نيب قرفلاو :اولاق «روذنلاب ءافولاب كي يبنلا رمأل

 امأو هریغو ثاريم نم هب "”هلعي ال ام وأ « هرهُط بايث ولو «ةيقب هسفنل ىقبأ دق هلام

 ؛عوفرملا جرحلا نِم اذه نأكف هملع وأ هلهج امو ءائيش هسفنل قبي م هّنإف يلام :لاق يذلا

 .ثلثلا ىلع هرصق بجوف

 ثيدحب كسمتملا ءازجإلا نم هريغ نود ثلثلاب جرحلا مدع صصخت لعلو :تلق

 :- مالسلاو ةالصلا هبلع- لاق نأ ىلإ هلام يثلثب قدصتلا يف هراشتسا نيح هذ صاَّقَو يبأ نب دْعَس

 © ميك ُكْلثلاَو ُتْلُثلا

 تارافكلا تعرش اذه لجألو «بونذلا وع يف رثآ اه ةقدصلا نأ ىلع ليلد هيفو :ق

 :وحملل حلصت امهنم ةدحاو لك ؛ناتحلصم اهيفو «ةيلاملا

 .بنذلا رثأ اوحمتق ةنزاٌّولا هب لصحت دقو ءاهببسب لصاحلا باوثلا :امهادحإ

 © .بنذلا وحل ًاببس نوكي دقف هيلع قدصتي نم ءاعد :ةيناثلاو

 ةعمجتسملا ةيعطقلا ةبوتلا هذه يس ال ءاهلبق ام بجت ةبوتلا َّنإف ظن اذه يف :تلق

 «ثيدحلا اذه نم ةقدصلاب بنذلا وع ذخأ “نسحب الف ءاهوصح لاح بنذ الف «طئارشلا

 ىلاعت هلل ركشلا ةهج ىلع كلذ نأ هلام نم هعالخنا دصق يف 4ظ بْعَك لاح نم رهاّظلا امنإو

 لبق ناك (منإ بنذلا ذإ ديالو بنذلا اوحمل ال «مدقت امك «هتبوت لوزنب هيلع هتمعن لامك ىلع
 .ملعأ هللاو .هدعب ال ةبوتلا لوصح

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ترهظ (ق) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ملسي (ق) ةخسن يف

 . ۹۸٤ص ۲ج « يلام يب ُقَّدَصَتأَنأ ١ :هلوق دنع ثيدحلا اذه يف هجيرخت قبس

 )1١1/4(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن ىهتنا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا يلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . لصحي (خ) ةخسن يف (5)



 (ها؟6ت) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 رس “سک ل 727777722 سس سم سس مب مساس سس سس سس سس جس سس سس جا

 ”يفقاولا ةّيَم ةّيمأ نب لاله او هيبحاصو اذه كام نب بك ةصقو

 جوع دق ها وبر نبا : لاقيو . ةَعيِبَر نبا :لاقيوء "” يِرِماَعْلا عيبّرلا نب ةَراَرُمو

 .ريسلا لهأو [ملشُمو] ”يِراَخُبْلا

 .ملعأ هللاو“" .ةّكَع اهرخآو ءةكَم اهوأ َّنأب مهؤاسأ تطبض دقو

 س رح كح سيروم ا

 .(7784) مقر (19 57 /5) ربلادبع نبال باعيتسالا

 )۷۸۷١(. مقر 1١( /5) رّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 .(۱۳۸۲ /۳) باعيتسالا هباتك يف كءرمع وبأ هلاق

 )٥/ ١51(. ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 .اهجرخ (ق) ةخسن يف

 ةا عو: هللا لوقو كِاَم نب بْعَك ثيدح (/0) باب «يزاغملا (57) باتك يف كلذو

 .(5151) ثيدحلا (۱۹۰۸ - ۱۹۰۳ /4) ١١4[ :ةبوتلا] الح تيل

 .(71745) ثيدحلا (۲۱۲۷ - ۲۱۲۰ /5) ملسَم حيحص

 يعالكلل هللا لوسر يزاغم نم هنمضت اهب ءافتكالا«(7 1 /0) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قرحب رمع دمحم رارمألا علاطمو راونألا قئادح ء(١۲۷ /0) يقيل ةوبنلا لئالد ۸۲ /؟)

 ١7(. 5 /۳) يبلحلل ةيبلحلا ةريسلا (۳۷)

 ىلإ ةراشإ :نّمََلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا باتكل هقيقحت يف حقيشملا زيزعلادبع خيشلا لاق

 «بْگ ىلإ فاكلاو ءةَراَرُم ىلإ زمرت ميم اف ةَّكَم ىلإ ةبسنلاب اذه «لاله «بْحَك ََراَرُم مسالا زمر
 ىلإ زمرت فاكلاو ؛عيبّرلل زمرت نيعلاف ءابآلا ءامسأ رخآ ىلإ زمرت فورح لاف ةكع امأو «لاله ىلإ ءاهاو
 .(70+ /9) نمل نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .ّيَمَأ ىلإ زمرت ءاهلاو كلام



 (ها74ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا بم ببتتحتج e سسض سس لل س7 ااا

 :كوإلا ثيدحلا ©

 نم ١ 34 هللا لوسر لاق : :تلاق هق هو و َدَسْياَع نع

0 
 در

 َرَوُهَف اًنْرْمَأ هيلع سيل اُلَمَع َلِمَع نمو » : ظفل يقو

 :حرشلا

 كبر قو # :ىلاعت هلوق [ق /ب /١5١1/ هنمو كلا هلصأ :ةغللا يف « ٌءاَضَقلا)

 تيضق دق :لوقت ءيشلا نم غارفلا :ىنعمب نوكي دقو «مکح :يأ 4 ميل اكذب الأ

 نِ غرفو "تام :يآ بخت ىَقَقو «هنم رف هناك هل يأ هيلع ىَقَقَق هبرضو «يتجاح
 .ايندلا

 ام ةرثكل - ةعيرشلا ناكرأ ني - ناكرألا ثيداحألا دحأ ثيدحلا اذه نإ :ليق

 ” .ماكحألا نم [خ/ب /7 49] /هتحت لخدي

 ٌدوُدْرَم ُحلّضلاَفٍرْوَج حْلُص ىلع اوُحَلْطْصا اذإ (0) باب ءحْلّصلا (0۷) باتك يف يِراَخُجْلا هجرخأ )0(

 ٍماَكْسَأْلا ضقت (۸) باب قيِضْفَألا ( ١ ) باتك يف ملم هظفلب (100 )٠ ثيدحلا (109/7)

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1/18) ثيدحلا (18 870 /6) ٍروُمَأْلا تاند درو ِةلِطاَبْا

 .(۱۷۱۸) ثيدحلا (17* 47" /۳) ملم حیحص يف ءاج ال ةقفاوم يهو . لمع نم (ق) ةخسن يف )0

 0/07 /۲) ٍْجَّشلا باب )1١( باب «عويبلا (۳۹) باتك يف مزجلا ةغيصب اقلعم يِراَخُبْلا هجرخأ (۳)

 (57”17 /9) رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن (۸) باب ءةيضقألا )۳١( باتك يف مِلْسُمو

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۱۷۱۸) ثيدحلا

 .(71*) ةيآلا ءءارسإلا ةروس

 هباتك يف كلذ ءاج امك «يِرَمْؤَجْلا مالك اذه انه ىلإ مكا هلصأ :ةغللا يف ٌءاَضَقلا :يناَِكاَفْلا لوق نم

 يِدَِيْزلل سورعلا جات )1۸٦/٠١( روظنم نبال برعلا ناسل (۱۷۸۹ /۲) حاحصسلا

 ۱۸٩(. /5) يديهارفلل نيعلاء(58؟ /5) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا T1۲)» دخل

 .(157 /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديلا قيِقَد نبا مالك صن وه لوقلا اذه )0



 ( ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .باتكلا لوأ يف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو

 ني دابعلا حلاصم نِ هيف ل «تايافكلا ضورف نم ةماّمإلاو ءاضقلا َّنأ ملعتلو

 «مولظملا رصنو «"” ملاظلا فكو«دودحلا ةماقإو «" جزاها عفرو «تاموصخلا لصف

 ^. ركنملا نع يهتلاو «فورعملاب رمألاو

 مُكَحَمإل :ىلاعت هللا لاق ءرجألا تاجرد ىلعأو ربلا لضفأ ©” نمي لدعلاب مكحلاو

 :-مالسلاوةالصلا هيلع - لاقو “ نيلداعلا :ىأ يأ 4 َنيِطِسَقُمْلا بيمه دلم سلا م

 يف روجلا ّنأل «میظع هرطخ نكلو !(ِةَماَيِقْلا موي رون ْنِم ِرباَنَم ىلع نوُطسَلا»
0000 

 توظف امو # :ىلاعت هللا لاق ءرئابكلا ربكأو بونذلا مظعأ نم ىوه عابتاو ماكحألا

 .لوألا ثيدحلا ءةراهطلا باتك يف كلذو )١(

 يديمحلا يدزألل مِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت .طالتخالاو لاتقلا :جرهلا (؟)

(44). 

 يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ملاظملا (خ) ةخسن يف (۳)

 1١١1(. /9) شاش نبال ةئيمثلا رهاوجلا دقع . تارابعلا هذه يناَهَكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف شاش نبا هرك ذ ام صن اذه انه ىلإ ةماّمإلاو ءاضقلا مكح ركذ ةيادب نم )٤(

3/0 

 يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . نمو (ق) ةخسن يف )٥(

 .(444 )1١/ تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا دشر نبال تامدقملا

 .(57) ةيآلا ةّدقالا ةروس (5)

 ء(١٠٤ )١/ يدنقرمسلل مولعلا رحب ء(١۳۸) يرصملا مئاهلا نبال نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا (۷)

 نبا ريسفت نم سابقملا ريونت «(7 )١/ ٠١ ناميلس نب لتاقم ريسفت ء(۷٤۲ /5) يربطلل نايبلا عماج

 )١55(. نيلالجلا ريسفت «(44) سابع

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .طسقملا (خ) ةخسن يف (۸)

 ٤۹٤(. /1) دسر نبال تامدقملا تارابعلا هذه ياماما

 ءرئاجلا ةبوقعو «لداعلا ماّمِإلا ةايضف باب «ةرامإلا (77) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ثيدح نم ةعطق (9)

 . (۱۸۲۷) ثيدحلا ١( 558 /۳) مهيلع ةقشملا لاخدإ نع يهنلاو ةيعرلاب قفرلا ىلع ثحلاو



 ش (ها1؟4ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 = ت 010100000007000 ا ا اا سس سا

 ” .راج اذإ طسقو لدع اذإ طسقأ :لاقُي“ ”ءنورتاجلا :يأ © ب رھی اواکف

 بأ شا لإ سالا بأ ءا ع سالا ىتأ نإ: :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو ْ ١

 © .« مهيف لَ مكاني رح وأ نما هالو لج لا نم سالا

 اذإ كالهلل هسفن ضرع هلال «ميظعب يلتبا دقف هيف لخد نمو ؛ةنحم ءاضقلاف :اولاق

 ٍرْبَعِب عبُذ 151 َءاَضَقْلا لَو نم » :ولاق كلذلو ءٌريسع هب يلتبأ نم ىلع هنم صلختلا

 )٠١(. ةيآلا «نجلا ةروس

 )517١(. يناهفصألل نآرقلا ظافلأ تادرفم

 .(147 /۲) راونألا قراشم هباتك يف درو امك «ضاّيِع يضاقلا مالك اذه

 ةرصبتو )5/1١(« ِفاَرَقْلل ةريخذلا يف اكلي يبنلا ىلإ ابوسنم هتدجو دقو هدنس ىلع هل فقأ م

 لك ٠ 5) يرهزألل ياما ةلاسر حرش ينادلا رمثلاو )1١/1(« نور نبال ماكحلا

 : ظوفحملا ظفللا ّلعلو

 ٌةِّيِطَع نع« قور نب لصف نع« اصف نب دمحم انثدح وكلا ذَا نب لع انثدح : يِذِمدّتلا لاق

 ٌماَمِاءاًسِْنَج هنم مهالو ِةَماَيِقْلا موي هللا ىلإ سانلا ٌبَحَأ نإ » : لا لوسر لاق: لاق ٍديِعَس بأ نع

 .. راج مَ اين نم محملا لإ سانا قنا لاَ
 يف يذمرتلا ننس .هْجَوْلا اذه ْنِمالإ هرعت ال ٌبيِرَغ ٌنَسَح ٌثيِدَح ٍديِعَس يبأ ُتيِدَح :ىَسيِع وبآ لاق
 .(۱۳۲۹)ٹیدحلا (511/ /۳) لداعلا مامإلا يف يف ءاج ام (5)باب « ماكحألا(7*) باتك

 هب ثيدحلاف «حلاص :نيعم نبا هيف لاقو ءفعضُي وهو «يفوعلا ةيطع هيوري نإ وهو : ناطقلا نبا لاقو

 ١١۳(. /5) ماكحألا باتك يف ناييإلاو مهولا نايب . نسح

 )١//70107(. نسح هداتسإ :يوانملا فوؤرلا دبع لاقو

 .(18 )١١/ بيرغ نسح ثيدح اذه هَّنّسلا حرش يف يوغبلا لاقو

 «لاق اذك :قباّسلا يملا مالك لقن نأ دعب لاق مث ءثيدحلا اذه فّعض دقف : ينابلألا خيشلا امأو

 .(۲۹۷-۲۹۸ /۳) ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس . سلدُم فيعض دعس نباوهو ةيطعو

 تامدقملا .تارابعلا هذه يناواَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل ةقفاوم ءيهو (ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 .(444 /1) در نبال



 ا (ه174ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
۲ 2 ( ¢. 4 1 

 «دشر نبا مالك نم انه ىلإ رجألا تاجرد ىلعأو ربلا لضفأ نم لدعلاب مكحلاو :ناَمِئاَمْلا لوق نم (1)

 . يناهكاملا لبق نمف تاملكلا يناعم نايب امأو ٤۹۷(. - 597 /۱) تامدقملا هباتك يف درو امك

 يأ نب ورمع انث «نايلس نب ُلْيَضُق انربخأ «يلع نب رصن انثدح :لاق- هللا هجر - دوا وبأ هجرخأ (۲)

 ظ .هركذف :لاق لو هللا َلوُسَر نأ » :ةَرْيَرُه يبأ نع «ٌيِررقُلا ديعس نع ءورمع

 1 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام «ةرشاعلا نِ «عنتماف ءاضقلل بل «تبث ةقث يِمَضْهُجلا يلع نب رصن نب يلع نب رصن-
 ْ )۷١١١(. مقر (051) بيرقتلا .عءاهدعب وأ ه۰

 ةنس تام.ةنماثلا ن ريك أ طخ هل قودص «يرْضَبْلا «نايلس وبأ «يريمُتلا نايلس نب لْيَضْف-
 .(0 4710 مقر )٤٤۷( بيرقتلا .ع «كلذ ريغ ليقو ه۳

 (۸۸) ءافعضلا .يوقلاب سيل :يِئاَسَنلا لاق

 078157 /۷) تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذ

 )٤۹0۸(. مقر (018 /۲) ءافعضلا يف ينغملا .نيل هيف :يبهذلا لاق

 .(797/4) يروّدلا ةياور نيِعَم نبا خيرات.ةقثب سيل :نيعَم نبا نع يروّذلا ساّبَع لاق

 )٥۳١(. مقر (157 /4)رّجَح نبال بيذهتلا بيذبهت .ثيدحلا نيل :ةعْرُر وبأ لاقو

 )٤۱۳(. مقر (۷۲ /۷) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرتملا . هثيدح بتكي يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو

 )٥١۸۳(. مقر (5780) بيرقتلا .عءةئمو نيسمخلا

 مقر ۲٠۳( //)يِروّدلا ةياور نيِعَم نب ىبحي خيرات .فعض هثيدح يف:نيِعَم نبا نع يرودلا لاق

(9736). 

 .سأب هب سيل :هيبأ نع دَمْحَأ نب هللادبع لاق

 .فيعض :نيِعَم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاقو

 .ةقث :ةَعْرُر وبأ لاقو

 .هب سأب ال :متاح وبأ لاقو

 .كاذب وه سيل :لاقف هتع دٌّواَد ابأ تلأس يرجآلا لاق

 .(۱۲۲) مقر (7؟ /8) بيذهتلا بيذبت يف رجح نبا مهنع كلذ لقن .يوقلاب سيل :يئاَسَنلا لاقو

 .(1794) مقر (۱۱۸ /۲) تاقثلا ةفرعم . ةقث :ٍلْجِعْلا لاق



 ۰ (ه/74ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 .(۱۲۸۲) مقر )١١7/6( ءافعضلا يف لماكلا .هب سأب ال يدنع وهو :يِدَع نبا لاقو

 )١517(. قثوم وهو هيف ملكت نم ركذ .قثو :يبهذلا لاق

 «نينس عبرأب هتوم لبق ريغت «ةثلاثلا نم ءةقث «يندملا ءدْعَس وبأ يبقا ناَسْيَك ديعس يبأ نب ديعس-

 .عوءاهدعب :ليقو« اهلبق :ليقو ةثمو نيرشعلا دودح يف تام «ةلسرم ةّمَّلَس مأو ةشئاع نع هتياورو

 .(1771) مقر (575) بيرقتلا
 ر 1

 .ةريره وب

 :ثيدحلا جيرخت

 )۳١۷۱(« ثيدحلا (۲۹۸ /۳) ءاضقلا بلط يف (۱) باب «ةيضقألا (4) باتك يف دواَد وبأ هجرخأ

 ثيدحلا (115 /۳) يِضاَقْلا يف ذي هللا لوسر نع ءاج ام )١( باب «ماكحألا (۳) باتك يف يِذِمدَّملاَو

 ورمع يآ نب ورمع انثدح «نايلس نب لْيَصُق انربخأ ءيلع نب رصن قيرط نی امهالك «(0177)
 (577 /۳) مكحلا يف ظيلغتلا )١( باب ءاضقلا (21) باتك «ىربكلا نتسلا يف يِئاَسّنلاو «هظفلب

 دّواَد انث ءروصنم نب ىلعم نع - ىيحي وبأ + نمحر لادبع نب دمحم قيرط نم ؛هوحنب (2477) ثيدحلا

 (17:4) ثيدحلا ۷۷٤( /۲) اصلا رْكِذ (۱) باب ,ماكحألا (۳) باتك يف ةجام نباو «دلاخ نب

 نب ناثع نع «رفعج نب هللادبع نع ءروصنم نب ىلعم نع «ةبيش يبأ نب ركب يأ قيرط نم «هوحتب

 .هللا لوسر نع هةَرْيَرْه يبأ نع ءيِربقْلا ديعس قيرط نم مهعيمج دمحم

 :مكحلا

 نع هجولا اذه ريغ نم -ًاضيأ- يوُر دقو «هجولا اذه ني بيرغ نسح ثيدح اذه :يِذِمدَتلا لاق

 ب يبنلا نع ةَرْيَرْه يآ

 ريَ حيذ دَقَف ءاَضَقْلا يو نم » 4ک يبنلا نع هريره يأ نع «يِريْقْلا ثيدح نع يِنطُقَراَّدلا لعشو

 . ةَرْبَرُه يأ نع يقل ديعس نع ظوفحملاو :لاقو ءِيِريقُلا ديعس ىلع هيف فالخلا ركذف :4 نيكس
 . )۳۹۷/۱۰-٤١١( للعلا

 .(185 )٤/ ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا هنع هلقنو

 )1١51(. ثيدحلا(١٠ /۲) يِذِمْرَتلا ننس حيحص .حيحص :ينابلألا لاق

 .(1177/5) عماجلا حيحص .٠ نسح :-ًاضيأ- لاقو

 (171 )1١/ ىلعي يبأ دنسم يف امك ؛هوحنب ةَريَرُه بأ نع ءبّيَسملا نب ديعس هعبات ةَبوُرَع بأ نب ديعسو

 يريم ديعس نع «يسخألا دمحم نب نامثع هعبات ورمع يبأ نب ورمع كلذكو «(0813) ثيدحلا

 )7١18(. ثيدحلا ( )٤/ ٠١7 مكاحلا كردتسم يف كلذ درو امك «هوحنب لف ةَرْيَرُه يبأ نع



 (ها74ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 وپ ت 10110 11 اش افلا اا انااا انا 110100117117100 ا ااا

 نَم"”:لوقي .هيلع صرحلاو ءاضقلا بلط ني ريذحتلا مالكلا ىنعم :يبَّطَلا لاق

 .هقوتيلو هرذحيلف حبذلل ضرعت دقف ءاضقلل ىدصت

 :نيهجو لمتحي « نيكس ريغب  :هلوقو

 ل هب لدعف «نيكسلاب ةداعلا بلاغو فرُعلا رهاظ يف نوكي الإ حبذلا َّنأ :امهدحأ
 اّنإ لوقلا اذهب هدارأ يذلا نأ ملعّيل ءاهريغ ىلإ ةداعلا ننس نع هفرصو «فرعلا رهاظ نع

 .هندب كاله نود هنيد كاله نم هيلع فاخت ام وه

 «ةحييذلا ةحارإو «حورلا قاهزإ هب عقي يذلا  ءيجولا حبذلا َّنأ :رخآلا ةّجولاو

 يضميو «حوبذملاب رمي هّنأل ءنيكسلاب نوكي اَّنِإ «بيذعتلا ةدشو ملألا لوط نم اهصالخو

 كلذب لشملا برضف ءابيذعتو اقنخ هحبذ ناك نيكس ريغب حبذ اذإو ؛هيلعزهجيف هحباذم يف
 .ملعأ هللاو“” .هيف عوقولا نم رذحلا يف غلبأ نوكيل

 هربجأ وأ «هريغ نود ءاضقلل نيعت وأ «هسفنب قثو نَّم الإ هيلع مدقي نأ يغبني الف

 برييو عنتمي نأ وه هلو ءاحلاص ناك اذإ؟ هرابجإ لدعلا مامإللو «هيلع لدعلا ماَمإلا
 ةيحانلا كلت يف سيل هنأ ققحت اذإ هنأ كلذو «لوبقلا هيلع بجيف هل هنيعت ملعي نأ الإ هسفنب

 «بلطب هذخأي الو «هيلع ضرفلا نيعتل ذئتيح عانتمالا هل زوجي الف هاوس ءاضقلل حلصي نم
 .اهيلع ناعُي ال الأس اذإ ِهَّنأو ءةرامإلا لاؤس نع يهنلا نم“ مدقت امل

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .لوقت (ق) ةخسن يف

 يف ءاج امل قفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .زيجولا (ق) ةخسن يف (9)

 )١58/4(. يباطخلل نئسلا ملاعم . تارابعلا هذه ينام هنم لقن يذلا ردصملا

 )۱٤۸/٤(. ننسلا ملاعم هباتک يف درو امك ياا مالك صن يهتني انه ىلإ (۳)

 يف ءاج امل قفاوملا«مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هرابخإ (خ) ةخسن يف ()

 )8/١١(. ةريخذلا . ترابعلا هذه يناهكافلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .545 ص ۲ج لوألا ثيدحلا ,روذنلاو نايألا باتك يف كلذو



 (ها؟ةت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير
rr Lr Rk Ll 

 و ب

 ةيشخ ةيلوتلا طورش هيف تعمتجا نإو «ىلوي نأ غبني مل امأس نف :ء ءاملعلا لاق

 E EE لا

 .ناعتسملا

 كة

 يف طرتشي مل نإو ءاهخسف همدع يضقي امو ءاهضعب نادقف نم ةيلوتلا [ف 7

 بتك اهعضومف“ ”يضاقلا يف بحتسُي نكل ءاقبإلا يف الو داقعنإلا يف طرتشي الو ةحصلا

 .ملعأ هللاو .ةلوطملا هقفلا

 ردصملا عوقو نم دققت اک وهف“ .دودرم : :يأ « ٌدَرَوُهَم ١ - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 .لوعفملا مسا عقوم

 ةبترتملا اهترمث دوجو مدعو «ةعونمملا دوقعلا عيمج لاطبإ ىلع هب لدتسُيو :ءاهقفلا لاق
 1 ° .ةحصلا ريدقت ىلع اهيلع

 يف طلغلا عقي دق معن ءداسفلا يضتقي يهنلا َّنأ ىلع هقفلا لوصأ يف هب لدتا :ق

 يف نأارمأ ض نم م س عضاوملا ضعب ةتيف نارمأ ضراعتي دق هّلإف «دّرلا نم ثيدحلا هيضتقي ايف سانلا ضعبل عضاوملا

 يف درو امك هِفاَرَقْلا مالك اذه انه ىلإ هسفنب قثو نم الإ هيلع مدقي نأ يغبني الف :يناَمِكاَمْلا لوق نم
 )8/1١(. ةريخذلا هباتك

 .مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهتحص عنمي (ق) ةخسن يف

 نبا اه وانت دقو «ةنيمثلا رهاوجلا دقع باتك نم مالقأ سوؤر يه ِناَِكاَقْلا اهركذ يتلا رومألا هذه

 1١١7-١7 01١(., /۳) حرشلاب شاش

 رثألا بيرغ يف ةياهنلا 220 4) يِوْرَألا يديمحلل مِلْسُمو يِراَّخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت
 .(19/7 /۳) روظنم نبال برعلا ناسل «(711 /۲) ريثألا نبال

 ١ج يناثلا ثيدجلا دودحلا باتك يفو .ثلاثلا ثيدحلا ءفرصلاو ابرلا باب «عويبلا باتك يف كلذو

 .۳۸۰ ص

 رجح نبال يرابلا حتف ء(١١١ )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذه

 .0/1) يِواَتُا فوؤرلادبعل ريدقلا ضيف (۳۰۲ /5)



 (ه٤۷۴ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
KARIR KOROا ا  vn HER memati 

 يف رخآلا يف هب مكحلا عقيو ءًايفاك امهدحأ يف ثيدحلاب لمعلا نوكيف ءرخآلا ىلإ امهدحأ نم

 ١ ° .كلذل هبنتف «هيلع هتلالد عنمي نأ مصخللف عازنلا لحم

Oس  

 ١١۳(. /6) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ 0(



 (ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Tra LLRsڪک “ | 

 :يناثلا ثيدملا 5

 لوسر ىلع نايس يب ةأَرْما- "”ةَبتَع ُتْنبدْنِم ٺل ١ :تلاق #9 َةَشِياَع نع

 ينيفخي ام ةا نم "ينيطنُيال يج لج كايف اب لإ هللا َلوُسَر اي :تلاقف ل هلا

 لوسر لاقف ؟حاَنج نم كلذ ي لَ لق لِ عي هلام نم ُتْذَحأ ام الإ يب يَ

 ” .« ِكيِنَب يِفْكَيَو ِكيِفْكَي ام فوُرْعْلاب ِهِلاَم نم يِذَ: لو هللا
 :حرشلا <>

 فاصوألا ضعب ركذ زاوج هيفو .ةأرملا مالك يتفملا عابس زاوج نم“ مدقت ام هيف

 يف «[قالطلا] باتك يف هريرقت مدقت ام ىلع د و ورغلل سلجملا نع بئاغلا يف ةمومذملا

 7 .( هقتاع نع َهاَضَع عيال » :ثيدح

 ٠ .نيشلا حتفب ُحاَحَشو خج : لاقي 2 يح ٌلُجَر» :اهوقو

 ةباغلا دسأ باطلا نب رمع ةفالخ يف تيفوت ءةيِواَحُم مأ ؛ةيمشاهلا ةيِشَرْلا ةعيبَر نب ةع تنب دنه (1)

 مقر (۱۹۲۳ - ۱۹۲۲ /5) ربلادبع نبال باعيتسالا :(7775) مقر (۳۱۷ - ۳۱۹ /9/) ريثألا نبال

610( 

 يف ةباصإلا .كلذ ريغ ليقو فها 4 ةنس تام «ناّيْهَس وبأ «يومألا ىْثَرَمْلا ةّيمُأ نب برح نب رخص
 )٠٠٠١(. مقر (415 - 417 /5) رجح نبال ةباحصلا زيي

 ثيدحلا (۱۳۴۸ /۳) مِلْشُم حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو .يطعي ال (ق) ةخسن يف

 .هريغو (۱۷۱)

 رع دخت ْنآ ملل ُلُجّولا ىي م اذإ (4)باب تامعا (۷۲) باتك يف يِراَكُسْلا هجرخأ

 ۳۰) باتك يف مِلْسُمَو فوحتب )0۰٤۹( ثيدحلا ٠( ۲۵ /۵) ٍفوُرخُلاِ اَمَدَلَوَو اَهيِفْكَي

 .هفورحب )10/١5( ثيدحلا (۱۳۳۸ /۳) دنه ةّيِضَق )٤( باب

 . ٠۷۳ ص ١ج يناثلا ثيدحلا «قالطلا باتك يف كلذو

 ١ج يناثلا ثيدحلا ؛قالطلا باتك يف كلذو باوصلا هتبثأ امو « حاكنلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .۱۸۲ ص

 ١7١. ص ١ج قالطلا باتك نم يناثلا ثيدحلا يف هجيرخت قبس

 مظعألا طيحملاو مكحملا ء(١١ /۳) يديهارفلل نيعلا ۲٤١(« /۲) ضاَيِع ىضاقلل راونألا قراشم
 = ہل ١



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 200 .صرح عم[ خ/أ 6 1٠/لخبلا حلاو: يِرَمْوجلا لاق

 ".عبطلاك مزال حشلا :ليقو«لخبلا نم معأ وهو ٬َءيش لك يف مهدنع حشلاو : عا

 (9. ٌحِشَتَو خشن ٌتْحَحّشو .- رسكلاب - بحس :لاقي :يِرَمْؤُجْلا لاق

 زاوج ىلع مهضعب هب لدتسا هرخآ ىلإ  ِهِلاَم نم يخ -  مالسلاوةالصلا هيلع- هلوقو
 مكحلا ذإ مكحلا باب نال «ىوتفلا باب نم اذه َّنأل مّهوَو © [بئاغلا] ىلع مكحلا

 يف كلذ ىلإ جانحيالو "[ريغلا] لام ني ذحألا ىلع طّلسملا ببسلا تابثإ هيف طرتشُي

 .ىوتفلا

 يف رضاحلا بئاغلا ىلع ىَصَقُي الو ءدلبلا يف ًارضاح ناك ناَّيْفُس ابأ نإ :ليق ابرو :ق
 تبث ناف ءءاهقفلا بهاذم نم روهشملا يف هيلع ىوعدلل هعامسو هراضحإ ناكمإ عم ءدلبلا

 الإ هتوبث ٌدْعْبَي اذهو «ءاهقفلا نم نيرثكألا دنع لالدتسالا ٌدِعْبُي هجو وهف ًارضاح ناك هنأ

 .هيف هروضح لاحل باحصتسالا قيرطب ذخْوُي نأ

 .(590 /۲) روظنم نبال برعلا ناسل ٤۸۸(« /۲) ةّديِس نبال

 سراف نبال ةغللا سيياقم «(545 /۲) روظنم نبال برعلا ناسل ء(۳۳۷ /۱) يرهوجلل حاحصلا

(IVA /) 

 مالك نم مالكلا اذهف .مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ح (ق) ةخسن يف

 .(051/ /5) ملعملا لاكإ هباتك يف هيلع صوصنم وه امك ؛يوّونلا مالك نم سيلو ءضاّيِع يضاقلا

 يف بيرثتلا حرط 205177 /5) ملعملا لاكإ هباتك يف درو اك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ
 ١7١(. /۷) يقارعلل بيرقتلا حرش

 .(۳۳۷ /۱) حاحصلا هباتك يف درو ابك «يرَمْؤَْلا مالك يهتني انه ىلإ

 يذلا ردصملل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو . بلاغلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 )٤/ ١١١(. ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم لقن

 يذلا ردصملل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو .ميرغلا: طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ١١١(. /5) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ِناَمِكاَمْلا هنم لقت



 ا (د١٣۷ت  يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ©.هيلع وه نَم ةعجارم ريغ نم هذخأو «قحلاب رّمَّظلا ةلأسم ىلع ليلد هيفو

 لاوقألا دحأ وهو  .هريغ نم الو ؛قحلا سنج نم اهنوك ىلع ثيدحلا لدي مو
 «نايدم ريغ ميرغلا ناك نإ سنجلا نم هنيد رادقم ذخأ هل نآ :كِلاَم نع يِوُر دق هّنإف ءاندنع

 الو سنجلا نِم ال كلذ هل سيل :يوُرَو ؛ًانايدم ناك نإ هتيدب صصاح ول هصخي ام رادقم وأ

 © .ناك ريدقت يأ ىلع هريغ نم
5 00000 

 “كتا نم ن الو كَمَا نم ىلإ َةَئاَمَأْلاَدَأ :-مالسلاوةالصلاهيلع - هلوق هجوو :تلق

 قيقَد نبا مالك صن يهتتي انه ىلإ بئاغلا ىلع مكحلا زاوج ىلع مهضعب هب لدتسا :يناَهِكاَْلا لوق نم )١(

 .(154/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا

 .(175 )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقَد نبا مالك ىنعم اذه (؟)

 هريخذلا يف فاَرَقْلاو 2٠١174 /) ةنيمثلا رهاوجلا دقع هباتك يف نيتياورلا نيتاه شاش نبا لقن (۳)

 )16/1١(.

 يآ نع «سْيَقو ِكيِرَش نع «مانغ نب قلط انثدح ءِبْيَرُك وبأ انثدح :لاق-هللا همحر - يملا هجرخأ (5)

 .هركذف :ييبنلا :لاق :لاق «ةّرْيَره بأ نع ءَحِلاَص يبأ نع ءنيِصَح

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 نبا لاق .177ص ٠ج يناثلا ثيدحلا قالطلا باتك يف هتمجرت تقبس :ءالعلا نب دمحم :بْيَّرك وبأ-

 )51١5(. مقر )00٠( بيرقتلا .ظفاح ةقث :رجح

 بجر يف تام «ةرشاعلا رابك نم ةقث ءيفوكلا دمحم وبأ «يِصَّّنلا ةّيِواَحُم نب قلط نب مانَ نب قلط-

 .(78 51) مقر (۲۸۳) بيرقتلا ٤. خه ۲۱۱ ةنس

 «اريثَك ءىطخي قودص «هللادبع وبأ ءةَفوُكْلا مث ءطساوب يضاقلا «ينوكلا هيَِّنتلا هللادبع نب كير

 «ةنماثلا نم «عدبلا لهأ ىلع اديدش ءادباع الضاف الداع ناكو ءةَّفوُكْلاب ءاضقلا يلو ذنم هظفح ريغت

 .(۲۷۸۷) مقر (557) بيرقتلا ٤. م تخ ه١!/8 وأ عبس ةنس تام

 .هريغو نيِعَم نبا ةقثو قودص :يبهذلا لاق

 .هب سأب ال :ىِياَسْتلا لاقو

 (۲۹۷ /۱) ءافعضلا يف ينغملا يف يبهذلا مهنع كلذ لقن يوقلاب سيل :دحاو ريغو ينطقرادلا لاقو



 (ها؟4تر يناهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 مقر )٤۷1/1١( يزملل لامكلا بيذهت .سأب هب سيل: نيِعَم نب ىيحي نع يِروّدلا ساّبَع لاق

(VY) 

 .(۷۲۷) مقر ٤٥۳( /۱) تاقثلا ةفرعم .ةقث :ٍلْجِعْلا لاق

 عاسف« هظفح هيلع ريغت يوري ايف ءىطخي هرمأ رخآ يف ناكو :لاقو« تاقثلا يف َناّبِح نبا هركذ

 عامسو«قرزألا قاَحْسِإَو نوراه نب ديزي لثم« طيلخت هيف سيل طساوب هنم اوعمس نيذلا هنع نيمدقتملا

 .(8001/) مقر (4 45 /7) ةر ماهوأ هيف ةّقوُكْلاِب هنع نيرخأتملا

 نم سيل ام هنبا هيلع لخدأو «ربك ال ريغت «قودص «يفوكلا دمحم وبأ ءيِدَسألا عييرلا نب سيق -
 مقر (401) بيرقتلا .ق تد«ةئمو نيتسو عضب ةنس تام ءةعباسلا نم ىب ثدحف هثيدح

.(oo¥) 

 «سلد ابرو يش «تبث ةقث ءَنْيَصُح وبأ «ينوكلا ءيِدَسَألا نْيَصُح نب مصاع نب نامثع :نْيَضح وبأ-

 «ةدحاو ةنسب هنم ربكأ ةلدهب نب مصاع نإ :لوقي ناكو ءاهدعب :لاقيو ه11١ ةنس تام «ةعبارلا نم

 : .(5545) مقر )۳۸٤( بيرقتلا .ع

 نم :ةّفوُكّْلا ىلإ تيزلا بلجي ناكو «تبث ةقث «ندلا «تايزلا نامسلا «حلاص وبأ «ناوكذ :حلاص وبأ-

 )۱۸٤١(. مقر )۲٠۳( بيرقتلا .عاه١١٠١ ةنس تام ةئلاثلا

 أ
 :ةريره وب

 :ثيدحلا جيرخت

 (۲۹۰ /۳) هدي تحت نم هقح ذخأي لجرلا ين( ٤ 5)باب«ةراجإلا(8)باتك يف دٌّواَد وبأ هجرخأ

 (؟) باتك يف يِذِمْرَتلاو ؛ميهاربإ نب دّمْحَأو «ءالعلا نب دمحم قيرط نم «هظفلب (00) ثيدحلا

 قيرط نم امهالك ءٍبْيَرُك يآ قيرط نم ؛هظفلب )١1754( ثیدحلا (075 /۳) ء(۳۸) باب ؛عويبلا

 .46 يبنلا لاق :لاق ةَرْيَرُه بأ نع ءحِلاَص يبأ نع ءَنْيَصُح يآ نع سيو كيرم نع ماََّغ نب قلط

 :مكحلا

 .(014 /۳) يِذِمْدَتلا ننس .بيرغ نسح ثيدح اذه :يِذِمْرَتلا لاق

 نيحيحصلا ىلع كردتسملا . مِلْسُم طرش ىلع حيحص نْيَصُخ يأ نع «كيِرّش ثيدح :مكاحلا لاقو

 .(5795) ثيدحلا (07/9)

 هسفن يبهذلا لاق امك «ةعباتم مِلْسُم هل جرخأ انإ اكيرش نإف ءرظن هيفو «يبهذلا هقفاوو :ينابلألا لاق

 نکل ؛عسرلا نبا وهو ست هعباتم هلثمو ظفح لا ءىبس وهو «(۳۲۹۳) مقر ۳۷١( /۳) نازيملا يف



 (ه1؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Ra kero 

 ° .قحتسي ام رادقم ذخأيو هيف ىرحتي هسنج ريغ نِم ناك ْنِإو «كلذ هل نأ يوُرَر

 ےہ قى 2 کو م ههج ب ٌقحو اهّقح ناف نظن هيفو دقت ام لع "اذه دنه ثيدح ههجوو :تلق

 هب لالدتسالا [ق /ب ]١151/ /نسحي الف ء[خ /ب /15١1/ ديالو سنحلا نيعتم ريغ

 .ملعأ هللاو .كلذ ىلع

 © ركب وأو“ نستا وپآ نايضاقلا هراتخاو ٠

 دوا وبأ هجرخأ دقف «یرخآ قرط نم هدورول هريغل حيحص وه و ءاعم |هارتقاب نسح ثيدحلا

 ةف نامل ٌُبّتْكَأ تنك » :لاق يكملا كهام نب فسوي قيرط نم :075*07) ثيدحلا (۲۹۰ /۳)
A 

 وطاف مُهّيلَو ناک

 دهاوشلاو قرطلا - هللا همحر - ينابلألا خيشلا ركذ مث «مسي مل هنإف «هيباحص نبا ريغ «ملسُم لاجر

 ةحصلا ةجرد ىلإ هيقرت قرطلاو دهاوشلا هذهو «نسح لوألا قيرطلا نم ثيدحلاف :لاق مثءىرخألا

 مقر(۹٠۷- ۷٠۸ /1) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .مهتم نع اهولخلو ءاهجراخم فالتخال

(455). 

 ةفحت .هرقأو يِذِْنَّلا نيست يِرِذْنُلا لقنو ؛هنع تكسو هواة وبأ هجرخأو :يروفكرابملا لاق

 .(0701 /۳) يرِذْنُمِلِل دٌؤاَد بأ ننس رصتخ« ٠٠١( /) يذوحألا

 هريخذلا يف يفاَرَقْلاو 2٠١1/4 /۳) ةنيمثلا رهاوجلا دقع هباتك يف ةياورلا هذه شاش نبا لقن

(/1(. 

 ام رادقم ذخأیو :هيف ىرحتي هسنج ريغ نم ناک نإو كلذ هل نأ يورو - هللا همحر - فاَرَقْلا ركذ امل

 ١8(. /11) هريخذلا .ةّبْتَع تنب دنه ةصق كلذ دنتسمو :لاق قحتسي

 بهذملا جابيدلا .ه ۳۹۸ ةنس يف يفوت راَّضَقْلا نباب فورعملا «نسَ ا بأ ءيِداَدَْْلا دما نب يلع

 )١199(. نوُحْرَف نبال

 هباتك يف امك شاش نبا امهنع كلذ لقن دقف ركب باو نسا وبا نايضاقلا هراتخاو :يناَهِئاَقْلا لوق امأ

 ١١(. 1/5 /*) ةنيمثلا رهاوجلا دقع



 ( ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 زاج نالاح ناقحلاو «هلثم قحتسملا ىلع هلو «قحلا هيلع نم دحج ولو :انباحصأ لاق

 ° . صاقتلا لصحيو «ةريخألاو ىلوألا ةياورلا ىلع دحج نأ هل

 «ةيافكلا ردق ىلع يه اَّنإو «نيعم رادقمب ةقفنلا ريدقت مدع نم :هلوقن امل ليلد هيفو

 © .ثيدحلا «ِنوُرْمْلاِب يح » :- مالسلاوةالصلا هلع- هلوقل «ةردقم اهلعج نمل ًافالخ

 .ةلمجلا يف اهدلو ةقفن يف ةأرملا فرصت ىلع ليلد هيفو :ق

 ىلإ لاملا فرص نإ ثيح نم ءاهدلو ىلع ةيالو ةأرملل نأ ىري نم هب لدتسي دقو

 ىلإ جاتحيف «بألا دوجول ءرظن هيفو :لاق .ةيالو ىلإ جاتحي هل هكيلمت وأ هيلعروجحملا

 عم - هريغ وأ بألا نم قحلا ءاتفتسا رذعت نإ :لاقي دقف ءروكذملا هيجوتلا اذه نع باوجلا

 .ملعأ هللاو“"”.ًاضيأ رظن هيفو ودعم اك هلعبجي - ايئاد ةجاحلا رركت

 س OTT ةسشسسلل

 ةنيمثلا رهاوجلا دقع هباتك يف درو امك «شاش نبا مالك صن وه انه ىلإ انباحصأ لاق :هلوق )١(

0 

 يِطْرُمْلل مهفملا )1١4/5( ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيق نبا مالك ىنعم اذه (؟)

(/ 111( . 1 

 )٤/ ١١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو ايك هديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۳)

! 



 A65) )يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير
 ل تجآآح 000900000000000 ا ااا 01ش اا 11 ا ا

 :ثلاتلا ثيدحلا ©

 َجَوََه ترجح با مْضَح هج عمس# هللا وشر د نآ» ل َةَمَلَس مَآ نع

 نم“ ات 2 ؛ضحلا ياتار و زکات :لاقف ْمِ

 (” امري وأ اهلي
 :حرشلا

 °. دیدشتلاب اوُيَلَج هنم :لاقي ءتاوصألا عفر - ماللا حتفب - :« Ig ثّلحلا

 03 لصألا يف هلال «ثنؤملاو ركذملاو «عمجلاو .دحاولا هيف يوتسي «فورعم مضل
1 

 ىذا
 .موصخو ناصح :لوقيف .هعمجيو هينثي نَم برعلا نمو :يِرَهوَحْلا لاق

 .فيضو «قيدصو «ودع هلثمو :تلق

 ءرادلا ةرّجُح هنمو «لبإلا ةريظُح اهلصأو «ميجلا نوكسو ءاحلا مضب :(ُةَرْجَلا »و

 مِلْسُمو :(1757) ثيدحلا (837/ /۲) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .خلبأ (ق) ةخسن يف

 (*07 /5) هريغو دما مامإلا دنسم يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو .(11/170) ثیدحلا ۳۳۷ /۳)

 .(5 555 ثيدحلا

 (5//8737) هَلْ وهو ِلِطاَب يف َمَصاََ نم ِمْنِإ (۷) باب ملاظملا (01) باتك يف يِاَكُبْلا هجرخأ

 (*) باب ةّيِضَقَأْلا )۳١( باتك يف مِلْسُّمو هفورح يف ريسي فالثخا عم هلثمب (7117) ثيدحلا

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب(۱۷۱۳) ثيدححلا (۱۳۳۷ /۳) َةَّجحْلاِب ِنْحَّنلاَو رهاّظلاب مح ا

 رثألا بيرغ يف ةياهنلا )١59/١(« ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم )١/ ۱١۲(« يرهوجلل حاحصلا (۳)

 يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بيرغ ء(۷١٠ /۲) ةَبّيتق نبال ثيدحلا بيرغ ء(۲۸۱ /1) ريثألا نبال

11/0( 

 حاحصلا هباتك يف درو امك ءِيِرَمْؤَجْلا مالك صن يهتني انه ىلإ فورعم ٌمَصَحاو :ناّهِئاَقْلا لوق نم

 روظنم نبال برعلا ناسل ٠١١(« /۳۲) يبين سورعلا جات . ركذملاو :لقي مل هنأ الإ / 79
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 ( ها؟4ت) يناهكاقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ٍفَرُغو ٍةَفْرُغ لثم تارو ٌرَجُح عمجلاو ءاههذختا :يأ ةرجُح ُتَرَجتْخا :لوقت
 0( راق
 .تافرعو

 .ناويحلا نم هادع ام نود «هترشب روهظل كلذب ىس ىلا :(ُمَمَبلا»

 امالإ نطاوبلاو بيغلا نِي نوملعي ال رشبلا َّنأو ءةيرشبلا ةلاح ىلع هيبنت هيف :ع

 «©.مهيلع زوجي ام رِهاّظلا رومأ يف هيلع زوجي ِهَّنأو «مهنم هئو هيلع هللا مهعلطأ

 مهريغو نحلاو ةكئالملا لبء«تابيغملا ىلع عالطالا مدعب رشبلل صاصتخا ال:تلق

 صاصتخالاب رعشب عمالكو« 4 آر بيلا ضياْلاَو تولا ف مدلل لمت :كلذك

 ءاهنع ًاريبعت حصفأ :هانعم نوكي نأ يدنع زوجيو 2” ءاه نطفأ :انه« أ »:ىنعمو

 .ملعأ هللاو .لطبم ةقيقحلا يف وهو ّقح هنأ هيلإ لين ىتح ءاحل اجاجتحا رهظأو

 دحأ راتخيف :- ملعأ هللاو - هانعم ؛ اَهْرَذَي وأ اَْلِوْحَيْلَف :٠ - مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوقو

 كلذ ىلع رانلاب بذعي "و ءِمِلْمْْلا هيخأ قح نم هب هل ىضق ام ىلع رمتسي نأ امإ :نيرمألا

 ببسب رانلا باذع نم اوجنيف هيلإ هميرغ قح لاصيإب كلذ نم جرخيو قحلا ىلإ عجري وأ

 )١( روظنم نبال برعلا ناسل «(015/1) يرهوجلل حاحصلا )158/5(.

 .(04/5) روظنم نبال برعلا ناسل 44٠(( /1) يرهوجلل حاحصلا (۲)

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.هنأف (ق) ةخسن يف (9)

 .(511/5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .تارابعلا هذه ٍِنناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 .(071 /) ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك ءضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ (4)

 .(56) ةيآلا «لمنلا ةروس (0)

 يف ام بيرغ ريسفت «(۳۱۹ /۲) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بیرغ «(۲۳۲ /۲) دْيَبَع يبأل ثيدحلا بیرغ (1)

 ريثأل نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا (210)يِوزَأْلا يديمحلل مِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا

 ٠١١(. /5) يباَطَخلل نئسلا ملاعم ((755 )١/ ضايع يضاقلل راونألا قراشم )4/141١(

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .وأ (خ) ةخسن يف )¥(



 (ها؟4تر ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EET Ta asane 

 راتخي ال لقاعلا ذإ هل لحج ال ايف عوقولا نم ريذحتلا رِهاَّظلا يف رييختلا اذه ىنعمو
 اذهو «تكش أ رتخاف «نيرمألا دحأ كرايتخا نم ّدُب ال ىنعملا نأكو «ةاجننلا ىلع كاللا

 .مدقت اك ريذحتلا ةيابن يف

 ؛مكاحتلا لبق مصخلل مكاحلا ظعو ثيدحلا اذه نم [ق /آ /1١١٠/ذخؤُيهّلعلو

 .ملعأ هللاو .نيمصخلا دحأ لاطبإب ةنيرق هدنع تماق اذإ (يس ال

 9 ةيفيرصت ةدئ

 © .عدي كلذكو كرت هنع ءانغتسا هيضام تيم اهرذي ا

 © ةُعَسَيُهَعِسَو لثم ردي ُهَرْوَو :هلصأو : يروا لاق

 نيا وبأاتخيش لاقاهصت حاحصلا ني عضولل اذه لع ةيشاح تيأر دقو

 لع ًالمح حن اّنإوءلبقتسملا نم لادلا حتف ىلع هلمح فنصملا نم مهو اذه: لاج "”يِْنِكلا
 ..لابقتسالاو فذحلا يف هايإ هتبحاصمل «عدي وهو «هيخأ

 واولا توبث يِرَمْؤَجْلا هلاق ام ىلع مزلي ناك الإو -هللا ءاش نإ - قحلا وه اذهو :تلق

 .ملعأ هللاو"”.ٌلَجْوي لَجَوَك ةرسكو ءاي نيب عقي ل اذإ عراضملا يف

 يف لي يبنلا َّنأب سانلا مالعإو ءاهرهاظ ىلع ماكحألا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو :ق
 «ةنطابلا بويغلا نم هيلع هللا ُهٌعِلْطُي ام ىلع هعالطإ يف ريغلا عم قرتفي ناك نإو «هريغك كلذ

 نبال برعلا ناسل ء(۸۸/۳) يرهزألل ةغللا بيذبت ١١( /1) يدْعَسلا رفعج نب يلعل لاعفألا

 )٥/ ٠۷١(. ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء«(٤۳۸ /۸)روظنم

 .(1۷۷ )١/ حاحصلا هباتك يف درو امك ءِيِرَهْؤَْلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب .ه511 ةنس يفوت «نميلا وبأ ءيِدْنِكْلا ديز نب نسحلا نب ديز

 )١195(. مقر (0الا - ۵۷۰ /۱)ةاحنلاو

 .ذإ (ق) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لجوب (خ) ةخسن يف



 (ها14ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Sha e O ]| |1111 ااا

 (9.ةماعلا ماكحألإ يف ال ةصوصخت رومأ يف كلذو

 ° .باتكلا لوأ مدقت ام ىلع ؛ماع ال صوصخ انه ٌرصحلاو

 ريغي ال يضاقلا مكح َّنأو ءاقلطم اعم ًانطابو ًارهاظ ذفني ال مكحلا نأ ىلع ليلد هيفو

 © .نطابلا يف ًايعرش كح

 يف اهذخأ راجا ةعفشب ىغق اذإ يفنحلا َّنأ ىلع“ يعِفاَّشلا باحصأ قفتاو :ق

 رئاسم ىلإ ةبسنلاب ماع ثيدحلاو «نيهجو ىلع نطابلا يف كلذ لج يف اوفلتخاو .رِهاّظلا

 يف ةلطاب تناك اذإ جَ ا نأ - يعفاشلا باحصأ ينعأ - هيلع نوقفتي يذلاو «قوقحل ا

 ددرتلا عقو اَّنإو ءرثؤي ال كلذ َّنأ اهب مكحلا زجي مل يضاقلا اهيلع علطا ول ثيحب رمألا سفن

 ةعفش يف انلق امك هل موكحملا داقتعا يضاقلا ”داقتعا فلاخ اذإ ةيداهتجالا رومألا يف

 .ملعأ هللاو"”.راجلا

 ولف ءايعرش امكح ريخُي ال يضاقلا مكح ذآ ًافالخ هيف ملعأ الف انبهذم اّمأو :تلق
 يفنحلا مكاحلا مكح ول اذكو «هيلع مارح يهف اهب هل مكحف ةأرما حاكن ىلع روز دوهش ماقأ

 © .ادحاو ًالوق اندنع اهب ذخألا هل لحي مل راوجلا ةعفش يكياَل
AR TLس  

 )١١١/6(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعْلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .لوألا ثيدحلا «ةراهطلا باتك يف كلذو

 )١١١/6(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيقك نبا كلذ ىلع صن

 ٤۱۹ - E) /۷) ِياَرَمْلل طيسولا «(۳۷ /۱۲) يِوَوَنلِل نيبلاطلا ةضور

 مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .داهتجا (ق) ةخسن يف

 .(151/4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 :(554) تاهمألا عماج يف بجاحلا نباوء )٠١/ ١55( ةريخذلا يف يفارق هركذ ام ىنعم اذه

 .(700 /۸) ليلجلا حنم يف شيلعو ؛(57 ١ /؟) ةنوعملا يف باهولادبع يضاقلاو



 ( ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :غبارلا ثيدحلا ©

 ىلإ هل ٌتْبَتَكَو - يآ بنك » :لاق - |مهنع هللا يضر - رب يآ نب نمل بع نع

 ُناَبْضَغ تنو نَا نيب َمُكَحت ال ْنَأ - َناَتْسِحِسِب ضاق وهو ٤ كه

 ٠جض رر يق نيذعأ مک لوقيٍ هللا لوس تعمس يا

 «.٩ ناَبْضَخ وهو نَا نيب كح ٌنيِضْفَياَل ١ :ةياور ينو

 :حرشلا *

 “هب لمعلا بوجو يف خيشلا نم عامّسلاك ثيدحلاب ةباتكلا نأ ىلع ليلد هيف

 «موق اهب ةياوّرلا عنمف «ةزاجإلا نع ةدرُج تناك اذإ اهيف اوفلتخا دقف ةياوّرلا يف اّمأو

 اًّمأو «ثيدحلا لهأ نيب روهشملا حيحصلا وهو «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم نوريثك اهزاجأو

 ةرابع نم هوحنو «كيلإ هب وأ «كيلإ وأ «كل تبتك اب كتزجأ :وحن ةزاجإلاب ةنورقملا

 خيشلا بتك هلك اذه يف ءاوسو «كلذب ةنورقملا ةلوانملاك ةوقلاو ةحصلا يف هذهف «ةزاجإلا

 طرش نم مهنمو «بتاكلا طخ ةفرعم كلذ يف يفكي مث ءرضاح وأ بئاغل «هرمأب وأ هطخب

 يلإ بتك :ةبتاكملاب ةياوّرلا يف لوقي هنأ حيحصلا [ق /ب ]٠١١/ /مث «َفِعْضَتْساو ةنيبلا

 «يفقثلا َةَدَلُك نب ثراحلا نب عفت :لاقيو «حورسم نب عين ةَرْكَب يبأ مساو« ةَرْكَب يأ نب نمر لادبع )١(

 (5743) مقر (117/5) رَّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .ه97 ةنس تام «رحبب وبأ

 .(553) مقر )۰-۱۵۳۱ /5) رلادبع نبال باعيتسالا

 ٤۷۷-٤۷۹( /5) يِبَمَّذِل مالسإلا خيرات .هال4 ةتس يفوت «متاح وبأ «يفقثلا ةَرْكَب يأ نب هلادْيَيُع

 .(۳) مقر (؟ 50 /۱۹) يفصل تايفولاب يفاولا )٤(« مقر

 ؟ُناَبْضَع وهو ييي وأ ءيِضاَقْلا يضفي له باب (*) باب ءماَكْحَأْلا (۹۷) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 (00) باتك يف مِلْسُمو هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1۷۳۹) ثيدحلا 7

 .هظفلب (17/17) ثيدحلا ۱۳١۲( /۲) ُناَبْضَغ وهو يِضاَقْلا ِءاَضَق ٍةَهاَرَك (۷) باب ةَيِضقَأْلا

 ُناَبْضََع وهو يتب وأ ءيِضاَقْلا يضفي له با () باب ماَكَحأْلا (۹۷) باتك يف يِراَكْبْلا هجرخأ

 .هظفلب (1۷۳۹) ثیدعلا ( ۲/۲

 )٤/ ١١۹(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذه



 ( ها ؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ءاملع نم دحاو ريغو ''”روصنمو ِءْتْيَللا هدّوجو ءانربخأ وأ نالف انثدح :لاق نالف

 ببسب "”سفنلل رضحي امل :اولاق ءهبضغ لاح نابضغلا ءاضق عنم يف صن ثيدحلا مث

 «بولطملا هجولا ىلع هئافيتسا مدعو رظنلا  لالخإل بجوملا شيوشتلا ني بضغلا
 وأ «مونلا وأ ءشطعلاو «عوجل ا ةدشك «تاشوشملا نم هانعم يف ناك ام هيلع ءاهقفلا ساقو

 اذإ ذفنل هعم ركذ امو بضغلا عم مكح ولف «هانعم يف امم كلذ ريغو «نيثبحألا ةعفادم

 .قحلا فداص

 هئاليتسال اهدشأ هَّنأل تاشوشملا رئاس نود ثيدحلا يف بضغلا صيصخت َّنأكو
 © .هتمواقم ةبوعّصو «سفنلا ىلع

 و جار ب ی ل هّنأو قدا 9 | دش ثيدحو .ثيدحلا اذه نيب عمجلا هجو فيك :تلق نإف

 ةقبط نم «سلديال ناكو تبث ةقث هيفوكلا «باتع وبأ ءيمَلَسلا هللادبع نب رمت نب روصنم
 )1۹٠۸(. مقر (8 57) بيرقتلا .ع ىه ١۳۲ ةنس تام «شمعألا

 يطويسلل ياورلا بيردت «(40) ةعامج نبال يورلا لهنملا ء(1۷۳) يروزرهشلل ثيدحلا مولع

 ثيدحلا مولع يف عنقملا )١/ 0١ ريِثَك نبال ثيدحلا مولع راصتخا يف ثيثحلا ثعابلا «( 65 /؟)

 ملع يف ةيادهلا حرش يف ةياغلا «(5*17 /7)يِواَخسلل يِفّخا حتف ء(١۳۳ /1) يِراَصُنَأْلا يلع نب رمعل
 )٠١٤(. يِراَخَسلاو يِرّرَجلا نبال ةياورلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .سفنلا (خ) ةخسن يف

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ءىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . لالخإل(خ) ةخسن يف

 ١١۸(. /6) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ِيناَمِكاَقْلا

 )٥/ ۱۷١(« يِطْرُفْلل مهفملا 2178 /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعْلا قبقَد نبا مالك اذه

 يراقلا ةدمع «(17//179) رجح نبال يرابلا حتف ١5( /1؟) ِمِلْسُم حيحص ىلع يِوّوْنلا حرش

 .(۲۷۸ /۷) يراقلل حيتافملا ةاقرم «(579 /5) يروفكرابملل يذوحألا ةفحت «(5774 /7 4) يِنْيعْل

 نبال ثيدحلا بيرغ «(۲ /5) دّْيَبع يبأل ثيدحلا بیرغ .لهسلا ىلإ رارحلا نم ءاملا يرام :جارشلا

 ٥٠١(. /1) يِزْوَجْلا



 (ها؟4تر يناهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
E a iii tamu amd 

 ° ؟بضغ نأ دعب مكح

 موصعمل ا ريغل صوصخ كلذ نأ «هريغ يدنع هجتي الو يسفن يف ىوقي يذلا :تلق

 يف لوقي ال ذإ اذه يف لخاد ريغف 5 يبنلا امأو «هوحنو بضغلا دنع مكحلا لالتخا نم

 َلوُسَر اي تْلُق ١ :هباحصأ ضعب لاق نيح ”” ثيدحلا يف ءاج اك ءاقح الإ بضغلاو اضرلا
 0.ثيدحلا « ٍبَصَعْلاَو اًضّرلا يف ءلوقت ام كنع بتا هللا

 ىلإ هب بضغلا هي ل هّلعل وأ ءبضُغُي نأ لبق مكحلا َمِلَع هّلعل“”:لاق نم لوق امأو

 .ملعأ هللاو .يدنع واو [خ /أ /٠١٠1/ ٌفيعضف .رطاخلا ةمالس نع عطاقلا ٌدحلا

DARLس  

 مكحلاب هيلع مكح ىبأف حلصلاب مامإلاراشأ اذإ )١١( باب «حلصلا (017) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ )١(

 ل هعابتأ بوجو باب «لئاضفلا (47) باك يف ملسُمو :(70671) ثيدحلا (454 /۲) نيبلأ

 .(57هال) ثيدحلا (1855/5)

 .ريغب (ق) ةخسن يف (۲)

 دقو.حيحصلا يف سيل ثيدحلا اذهف .باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .حيحصلا (ق) ةخسن يف (۳)

 . ملعأ هللاو. حيحصلا ثيدحلا يف : ةرابعلا نوكتو (خ) ةخسن نم طقس هنأ لمتحي

 )٤( ص ۱ج سماخلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف هجيرخت قبس ۳۳۷.

 .(0175 /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاك «(557 /۲) ملعملا هباتك يف درو امك «يرزالا ماَمإلا لوق اذه ()



 (ها/؟4ت ) يناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 NRT ےک ا ا ي پسپا ا م ت سام ر ت و و م م أ

 . :سفافلا ثيدحلا ©

 ؟-اَناَكَت - رئاَبكْلا رکا ب مکا الأ » :ي هللا لوسر لاق :لاق هذ '" ةَرْكَب يبأ نع
 الأ :لاقف «سلجف اُم ناكو ءيا ُقوُقْعَو لاب كا رشا :لاق «هللا لور اي كب :انلق

 29.2 تک هَل :انْلُق ىتح امرك َلاَز اف ورا ةَداَهَشَو ولا ُلْوَكَو

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 لدي هيلعو ̂ ءاهنم ربكأو ةريبك يلإ اهماسقناو بوتذلا توافت ثيدحلا رهاظ :لوألا

 ةجح اذهو«ةيآلا 4 كيا ْمُكَدَع رگ ُهْنَع ولام ریا بڪ او نإ :لاعت هلوق

 ٠ هریک هتع هلا ىهام لک نإ :فلسلا نو لاق نک لع

 عبس يه: :45 بلاط يبأ نب يلع لاقف «رئابكلا يف ملعلا لهآ فلتخاو ةي ةيطع نبا لاق

 رارفلاو ءابرلالكأو«ميتيلا لام لكأو «”تانصحملا فذقو ءسفنلا لتقو؛هللاب كارشإلا

 ْ (0”.«ةرجح ا دعب برعتلاو ءفحزلا نم

 .كلذ ريغ ليقو هه ١ ةنس يفوت «ةرْكَب وُبَأ .يفقثلا َةَدَلَك نب حورسم نبا :ليقو «ثراحلا نب عيف 169

 )٥۷۲٤(. مقر (5؟ - 5١ /5) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 (۲۲۲۹/۵) ٍرِئاَبَكْلا نم نْيَدِاَرْلا ٌقوُقُع (5) باب ءِبَدَأْلا (۸۱) باتك يف يراسل هجرخأ

 ناب (۳۸) با نالا (۱) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (071) ثيدحلا
 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۸۷) ثيدحلا ٩۱( /۱) اَهريْكَأَوِرِئاَبكْلا

 ريدقلا ضيف )٤١١/٠١(« رجح نبال يرابلا حتف ٠۷١( /4) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 (۲۱۲ /۹) يناَكْوّشلل راطوألا لين ٥۳۸(« /۲) يِوَدَعْلا ةيشاح 5١(« /5) يوانملل

 1 .(79) ةيآلا ىاسنلا ةروس

 ٥۳۰ ص٣ ج.كلذ لاق نم ركذ يتأيس

 ردصملل قفاوملا.مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ةنصحملا (خ) ةخسن يف

 ٤١(. /؟) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه يناَهَكاَمْلا هنم ذخأ يذلا

 .موي :بودتكملا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يالا هنم ذحأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 .(47 /۲) ُّيِطَع نبال زيجولا ررحملا

 ريقي ندب ريسفت «(۳۷ /5) يربطلل نايبلا عماج :(977 /۳) متاح 7 نبال نآرقلا ريسفت



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Trlr nauاے ——-  

 ركذو «ىلاعت هللا باتك يف ةيآ اهنم لك يف عبس رئابكلا“ ”:ريمع نب [ديبع] لاقو
 یر

 هب ام دب رھا ع ودر لا :یلاعت هلوق «برعتلا يف ةيآلا لعجو يلع لوقك

 :تانصحملا ىمر باب ف «دودحلا باتك يف يِراَخَبْلا يف عقوو يكل 2 ةيآلا "4 فَُهلاَمُهَل

 أو «ِسْتلا لتك ُنْحّسلاَو «هللاب كارشإلا ٍتاَقبوُنا َمْبّسلا اوقت 10

 ^ .« ٍْحَّزلا موي ْيَوَتلاَو ميلا

 لكأو «فذقلاو «رارفلاو «لتقلاو للاب كارشإلا عست يه» :رمع نب هللادبع لاقو

 نِ نيدلاولا ءاكبو « رخستسي يذلاو«مارحلا دجسملا يف داحلإو «ميتيلا لام لكأو ءابرلا

 ° «قوقعلا

 کک =

 )/ ۸۰ ( يرشخزلل فاشكلا )١/ ٥۳١(.

 نم هتبثأ ام باوصلاو « ريمع نب دبع (خ)ةخسن يف درو يذلاو «رمع نب هللادبع (ق) ةخسن يف قلل

 .(87 /۲) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه ناَهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 هريغ هدعو هِمِلْسُم هلاق ب يبنلا دهع ىلع دلو «يكملا «مصاع وب أ «يتيّللا ةَداََق نب ريمع نب دبع وهو

 مقر (۳۷۷) بيرقتلا .عا ءرمع نيا لبق تام «هتقث ىلع عمجم كَم لهآ صاق ناكو «نيعباتلا رابك يف

(1780). 

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا, باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو. نمي (خ) ةخسن يف ()

 .(47 /؟) َّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .يناّهِكاَمْلا

 .(؟8) ةيآلا كمحم ةروس (۳)

 ريسفت «نايح يبأل لا دل یس 701/60 يدلل نالا اج مع نبدي لوف يف رظني )£(

 نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت ء(٤۱۹ /۳) يربطلل راثآلا بيذبت ۲ /۳) متاح يب أ نبال نآرقلا

 ٤۸۷(. /۱) ريثك

 )۴١( باب دودحلا باتك يف سيلو ةدرلاو رفكلا لهأ نم نييراحملا (40) باتك يف يِراَخُمْلا هجرخأ (0)

 نايب (۳۸) باب ؛ناميألا )١( باتك يف ِمِلْسُمو ؛(5510) ثیدحلا (70186 /5) تانصحملا يمر

 .(84) ثيدحلا اهربكأو رئابكلا

 يريطلل راثآلا بيذب# «(110 /0) يطْرُقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا (۳۹ /0) يربطلل نايبلا عماج (5)
 7/١ ديك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت ء(٤۲۹ /۳) يبلعثلل نايبلاو فشكلا ۹۲ /)



 (ه1؟4ت) ينامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لوأ نم هنع هللا ىه ن ام عيمج يه » :يِعَحّنلا مي ميهاربإو « !دوُعْسَم نب هللادبع لاقو

 . ( اوبن نإ # :يهو ءاهنم ةيآ نيثالث ىلإ ءاسنلا ةروس

 نم ب كارشولا عبرا يه وعسم نب هللادب شا ةمحر نم طونقلاو كلاب كارشإلا عبرأ ىه» :-ًاضيأ- دوُعْسَم نب هللادبع لاقو

 O هللا ركم نمألاو ء[ق /]1/١97/ هللا حور نم سأيلاو

 ,20(نمألاو ءسأيلاو ءهطونقلا ثالث يه ١:-ًاضيأ- دوُعْسَم نبا نع یورو

 .ةمدقتملا

 وأ «باذع وأ «رانب ديعو هيلع درو ام لك رئابكلا» :هريغو -ًاضيأ- سابع نبا لاقو

 “^ (كلذ هبشأ امو «ةنعل

 اهعم حصي ال يتلا كرشلا عاونأ عضوملا اذه يف يه :نييلوصألا نم ةقرف تلاقو

 نيعبسلا ىلإ يه » :لاقف «عبسلا رئابكلا نع ينريخأ :ساّبَع نبال لجر لاقو .لامعألا
 © «برقأ

 .(558/15) رجح نبال ةيلاعلا بلاطملا

 ريِثَك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت «(5 ٠0 /؟) يِطوُيَّسلل روثنملا ردلا ء(۳۷ /5) يربطلل نايبلا عماج

 .( ٤٤ /۳) نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت («487/1)

 .(751) ةيآلا ىاسنلا ةروس

 يمثيهلل دئاوزلا عمجم «(157/9) يناََبَطلل ريبكلا مجعملا )559/1١(« قازرلاد بع فنصسم

 ميظعلا نآرقلا ريسفت «(0 ٠۳ /۲) يِطوُيشلل روثنما ردلا 4٠ /0) يربطلل نايبلا عماج )5/1 203١

 ٤۱۹(. /۱) يِوَقَبْلا ريسفت «(585 /۱) ريِثَك نبال

 )4١/5(. يرل نايبلا عماج (4)

 ناسحلا رهاوجلا «(194/5) يِبْطْرُقْلا نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛(١5/) يِربَطلل نايبلا عماج (5)

 )١/ ٤۸۷(« ريِثَك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت ء(٩۹٤ /۲) يِطوُيَّسلل روثتملا ردلا «(775 /1) يبلاعثلل

 نآرقلا بارعإ .(13/7) يؤجل ا نبال ريسملا داز «(7 45 /7) نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت

 .(۸۸ )٤/ ساحنلل

 يربطلل نايبلا عماج ( ١/ ٠ ۰ ) بهو نبال ثيدحلا يف عماجلا ۰ )٠١١/ قازرلادبع فنصم
 = هلت

| 



 ( هات يئاهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOOسس بيبي ا ا 2 22222 7-0 6 4 اا  CC CC CDP CCPCا ل ==< ت ي  

 °.( ةريبك وهف هنع هللا ىبن ام لك  :ساّمَع نبا لاقو

 يف هيلع صدق امم كلذ ريغو «ةّبيِغْلاو ءروزلاو ءرمخلا برشو ءانزلا اهيف لخدي
 مالكلا ةمئأ لوقلا اذه ىلعو الاثم اهضعب ركذ لب اهب رئابكلا رصحل دصق ل ثيداحأ

 .امهريغو يلاَحْلا وبأو "”يضاقلا

 نأ ثيح نم ةريبك اهسفن يف يهو ءاهنم ريكأ ىلإ ةفاضإلاب ةريغص ليق |منإو :اولاق
 .دحاو عيمجلابىّضَحملا

 دضاعتي 4 ُهَنَع وام راب اوبن نإ :ىلاعت هلوق ينعي ةيآلا هذهو :لاق

 لوسر تعمس :لاق #4 ناثع نع مِلْسُم نم ءوضولا باتك يف 5# هللا لوسر ثيدح اهعم

 اهو كو اکو فو یخ اتوم ةا همش مل نم امد :لوقي هلا
 ^ ُمَّلُك َرْهّدلا َكِلَذَو يک تأي ملام بولا نم اهب ةراَمَك تناك الإ هاهَعوُجُرَو

 )/5١(: يِطوُيّسلل روشنملا ردلا «(159/0) يِْطْرَقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا )۲/ ٤۹4(«

 ريثك نبال ميظعلا نآرقلاريسفت )١/ ٤۸۷(« يسولألل يناعملا حور 4(" 54 /۳) يدنقرمسلا ريسفت

.)018/0( 

 يبلعتلل نايبلاو فشكلا ء(١١٠ /۱) يمشيهلل دئاوزلا عمجم :(50 /5) يربطلل ناييلا عماج

 ) »)۲۹۵ /۳ريسفت ((544/؟) يطوّيَسلل روثتملا ردلا «(7 57 /) نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت

 يناَكْوَّشلل ريدقلا حتف ء(۸۷٤ /۱) ريثَك نبال ميظعلا نآرقلا )408/1(.

 ىربكلا ةيِعِفاَّشلا تاقبط .ه4517 ةنس يف يفوت «يلع وبأ «يِذورَوْرملا دمخ نب دمحم نب نيسحلا (5)

 . 95"0) مقر (۳۹۸- "0 )٤/ يبس

 ىربكلا ةيِعِفاَّشلا تاقبط .ه۷۸٤ ةنس يفوت «يلاعملا وبأ ءيِنْيَوُلا فسوي نب هللادبع نب كلملادبع (۳)

 ۰ .(۱۸۱ - ۱٩٩ /ه) يكبشلل

 )٤( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١١(.

(o)ثيدحلا )7١7/١1( هبقع ةالصلاو ءوضولا لضف )٤( باب ءةراهطلا (۲) باتك يف مِلْسُم هجرخأ  

(YA) 



 (ها/14ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 ت ۰ ا وا ا”””؟ت؟طسل

 :ةلأسملا هذه ف ءاملعلا فلتخاو

 «رئابكلا بنتجا اذإ لج رلا نأ نوري ” ثيدحلا لهأو ” ءاهقفلا نم ةعاجف

 .ثيدحلا رهاظو ةيآلا هذه رهاظب ًاعطق ءههبشو رظنلاك «هرئاغص تزفك ضئارفلا لثتماو

 امَّنإو «رئابكلا بانتجاب رئاغصلا ريفكت عطقلا ىلع بجي ال :اولاقف نويلوصألا امأو
 بدتجمل انعطق ول انأ كلذ ىلع لدو «ةتباث ةئيشملاو ءءاجّرلا ةوقو «نظلا ةبلغ ىلع كلذ لمحم

 ال نأب عطقي يذلا حابملا مكح يف هل تناكل ًاعطق هرئاخص ريفكتب ضئارفلا لثتممو رئابكلا

 .ةعيرشلا ىرُعِل ٌضقن كلذو «هيف ةعابت

 مكحلا تديق يتلا ةيآلاو ءرفكلا سانجأ ةيآلا هذه يف نييلوصألا دنع كلذ لمحو

 كردم رغوي ر ناری ال هلآ د 8 :-ىلاعت -هلوق اهلك َتاَقَلْطُا هذه اهيلإ“ "درو
 عع

 © .-یاعت هللا هجر- ةّيِطَع نبا مالك یھتنا 04: اک سل

 ءاهسفن يف -ًاضيأ- ةبراقتم ثيدبحلا يف ةروكذملا ثالثلا رئابكلا هذهو“” :تلق

 ةّيمبَت نبال هقفلا يف ةذمعلا حرش ء(۳۹۳ /9) مزح نبال ىلحملا «(79/5 /؟) ربلادبع نبال راكذتسالا )١(

 007174 /؟) ةّيِوّيَت نبال ىربكلا ىواتفلا ((485 /۷) ةَ نبال ىواتفلا عومجم (/9)

 يشاوح «(917/1) يكلا ا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك ء(۲۷۸) يِمْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا

 )10/7 قوُمبلل عانقلا فاشك «(75777/7) يطاّيمدلل نيبلاطلا ةناعإ «(55 5 /۳)يناورشلا

 )٠١(. يرهزألل يناَوَرْيَقْلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا ء(١۲۹ )١/ يلعبلل ةيرصملا ىواتفلا رصتخم

 يقارعلل بيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط )۲٤۷(« يذابالكلل رابخألا يناعمب روهشملا دئاوفلا رحب

 ىلع جابيدلا ء(١١ /5) يِنْيَعَلل يراقلا ةدمع )٠١/ 5٠١(« رجح نبال يرابلا حتف )۷/ ٠٠۲(«

 يوانملل ريدقلا ضيف ۱١۷(« /۸) يروفكرابملل يذوحألا ةفحت «(751/5) يِطوُيسلل مِلْسُم

 .(158/6) يراقلل حيتافملا ةاقرم «(؟ 54 /4)

 .درتف :بوتكملا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 .(1 5 /؟) يطع نبال زيجولا ررحملا

 )٤۸(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس

 .(517 /1) زيجولا ررحم ا هباتك يف درو اى ّيِطَع نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .(107 )٤/ ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيقد نبا كلذ وحن ركذ



 (ه17ةت) ِيناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Ê maaan س سسس سس ا

 10100 _ ب تحل

 قلطم انه هب داري نأ لمتحي هلآ عم شاب كارشإلا اقلطم رئابكلا مظعأ لب « ءاهمظعأ “وا

 هريغ ىلع اهيبنت َرِكَُذَف «برعلا دالب يف يسال ءدوجولا يف هتبلغل ركذلاب صح اتإو ءرفكلا

 وهو «هنماحبق دشأ وه ام رفكلا نم م مّن نال هصوصخ هب داري نأ دعبيو«رفكلا عا اونأ نم

 لكف الإو .هيلع هعم ركذ امل ابيلغت ةريبك يمس انإ - ملعأ هللاو - ٌةّنأكو «لیطعتلارفک

 (©".اًرُملا ٍفْوَج يف ٍدْيَّصلا

 ال « ِنْيَدِلاَوْلا ٌقوُقُعَو  :-[خ/ب /؟1١0/ مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :يناثلا

 - باتكلا حرص دقو ءدلولا ىلع قحلا نم ام امل ءرئابكلا ربكأ نم نيدلاولا قوقع نأ كش

 كك یا رك ى ا رکا ايف ةيصولاب -زيزعلا
 رس ور اک ا

 نعام : ىلاعت لاقو اح دیر نسال اسو ل :ىلاعت لا قو 4 كلو يل

 ش ثيح نيامأو ةلمجلا ثيح نِم اذه تايآل ]ق | ب ]٠٠۳/ / 4 رجحلا َةَدْنع

 .نييعتلا ىلع مهقح نمي بجي ام رعي ِهَنإف ليصفتلا
 نِ هب ناصتخي ايف الو «نيدلاولا قوقع يف فقأ ملو :هتل "نيذلا رِع خيشلا لاق

 امو ءامهقح يف مارح وهف بناجألا قح يف مرحي ام َّنإف هيلع دمتعأ طباض ىلع قوقحلا
 يف الو «هب هنارمأي ام لك يف امهتعاط دلولا ىلع بجي الو ءا بجاو وهف بناجألل بجي

 . مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فلأ نودب و (ق) ةخسن يف

 (175/5) يروُباَسْيَتلا يناديملل لاثمألا عمجم )١550(« مقر ١١١( /۲) يركسعلل لاثمألا ةرهمج

 . مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهب (ق) ةخسن يف

 )١١(. ةيآلا ؛نايقل ةروس

 .(۸) ةيآلا «توبكنعلا ةروس

 .(۲۳) ةيآلا ءءارسإلا ةروس

 ةيِعفاَّشلا تاقبط .ه ٠٦٠ ةنس يفوت دمحم وبأ ءيمّلسلا مسالا يبأ نب مالسلادبع نب زيزعلادبع

 مقر(187/1) يِبْنُكْلا ركاش نب دمحم تايفولا تاوف (417) مقر ( 9١4 /۲) ةبهش يضاق نبال

(YAY) 

 هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا وهو « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . امهقح يف (ق) ةخسن يف
 حبل



 (ها*4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 شيال ءامعذإب الإ داهجلا ىلإ رفسلا دلولا ىلع َمّرُح دقو «ءاملعلا قافتاب هنع نيهن ام لك
 2 17 2ك 3 5 0 سا

 قل دقو «كلذ ىلع اَههِعجَفَت ةدشلو «هئاضعأ نم وضع عطق“ وأ «هلتق عفوت نم اههيلع

 ©”نادلاولا ىواس دقو «هئاضعأ ني وضع ىلع وأ «هسفن ىلع هيف نافاخي رفس لك كلذب

 0 .ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا يف قيقرلا

 “[ينعي ىلوألا ةيآلا 4 كيلو يل رش نأ #] :ىلاعت هلوق دنع ةَّيِطَع نبا لاقو

 كلذ َّنأب مكح مث ؛هميظعتو نيدلاولا ربب رمألا 4 اخ يدوم يَصوَوإم :ىلاعت هلوق

 .ىصاعملاو رفكلا يف نوكيال

 كرت يف الو «ةريبك بوكر يف “ىعارت ال نيدلاولا "”ةعاط َّنأ بابلا اذه ةلمجو

 ٠١(. /1) مالسلادبع نب زعلل مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق.تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا

 وهو « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فلأ نودب عطقو (ق) ةخسن يف )١(

 نب زعلل مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق.تارايعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا

 5١(. /۱) مالسلادبع

 قفاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نادلولا (ق) ةخسن يف (۲)

 ني زعلل مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق.تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 5١(. /1) مالسلادبع

 )١/ 7١- مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق هباتك يف درو امك «مالسلادبع نب زعلا مالك يهتني انه ىلإ (۳)

01 

 )١5(. ةيآلا ءنايقل ةروس

 .(ق) ةخسن نم نيتفوقعم نيب يتلا ةدايزلا هذه (5)

 .(۸) ةيآلا «توبكتعلا ةروس (5)

 هذه ييناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا وهو « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ريب (ق) ةخسن يف (۷)

 .(07 59 /5) ةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا تارابعلا

 ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا وهو « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ىعاري (ق) ةخسن يف (4)

 .(" 59 )٤/ ةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا تارابعلا هذه



 ( ها74ت) يناهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Rhea Rrra rra Jalna طل طاطا عا ا

 هنمو «بدنلا تاعاطلا كرت يف نسحتستو «تاحابملا يف امهتعاط مزليو «نايعألا ىلع ةضيرف

 «بدنلا نم ىوقأ اذه نأ ىلع «ةداعإلا ناكمإ عم ةالصلا يف مألا ةباجإو «ةيافكلا داهج رمأ

 «بدنلا نم ىوقأ نوكي الف ةالصلا عطق حيبي  هوحنو هيلع اهكله فوخب للعُي نكل
 الف ٌةقفش ةرخآلا ءاشعلا دوهش نم ُهّمَأ هتعنم نإ :لاقف «ليصفتلا اذه يف نسحلا فلاخو
 22 .اهعيطي

 .ملعأ هللاو .تيأر ام صحا اذهو "” «نيدلاولا رب يف سانلا نص دقو

 . .« رولا ُلْوَكَو ولا داسو » :- السار ةالصلا هلع- هلوق :ثلاثلا

 ةدشو ءروزلا لوقو ءروزلا ةداهشب - مالسلاو ةالصلا هيلع - همامتها يف ةمكحلا ام :تلق نإ

 دكأ ام دكؤي لو ؛كارشإلا وهو ءاهنم ةدسفم ٌدشأ وه ام اهعم َرِكُذ دقو «كلذ نع ريفنتلا

 ؟ اهنع هريفنت ءهنع رفن الو «روزلا ةداهش

 : :ناهجو هيف :تلق

 يف عققي ال ذإ كارشإلا نع اهروفن اهنع سفنلا رفنت ال روزلا ةداهش َّنأ :امهدحأ

 ءروزلا ةداهش فالخب «هنع عزاو عابطلا يفف ءادصق ”و[أ] ارايتخا َنيِمِلْسملا "”ىندأ كلذ

 ريغو اشّرلاو لماوعلا نم ةددعتم اهيلع لماوحلاو «رثكأ اهب نواهتلاو ءاعوقو لهسأ اََئِإَف

 نيم ةّلبج يف اب ءافتكا كارشإلا ىلإ جتحي ملام اهب مامتهالاو اهديكوت ىلإ جيتحاف «كلذ

 ققاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اهوحنو (خ) ةخسن يف )١(

 .07 59 /8) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا تارابعلا هذه ناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 .07149 /4)زيجولا ررحملا هباتك يف درو اك «هصن هبلاغو ةّيِطَع نبا مالك يهتني انه ىلإ (؟)

 ((86 /5) نيفراعلا ةيده .ه ٠٠١ ةنس وتلا يِئْوُطَرّملا ديِلَوْلا نب دمحمل نيدلاولا رب كلذ نمو (۳)

 ٍلِطْبلطلا دّمَْأ نب نميل نيدلاولا ربو ه٠15 ةنس ىوتملا يِراَخُبْلا ليعاسإ نب دمحمل نيدلاولا ربو

 . (044/5) نيفراعلا ةيده .ه٠4 ةنس ىفوتملا يدنا

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ىذأ(خ) ةخسن يف (5)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )٥(



 ( ه/؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
CCRC KOOومو باب بحس سس  

 ° هنع روفنلا نم

 ةيدعتم يهف كارشإلا ةدسفم نم فخأ امتدسفم تناك نإو روزلا ةداهش َّنأ :يناثلاو

 ىلع ةرصاق كارشإلا ةدسفمو «هيلع دوهشملاو هل دوهشملا وهو «دهاشلا ريغ ىلإ داسفلا

 .ملعأ هللاو .كلذل دكآ اهب مامتهإلا ناكف ءاهبحاص

 .ملعأ هللاو .هديكوت نع كلذب ىفتكاف ءهنع ٌفراص عبطلاف نيدلاولا قوقع امأو

 ال هنأ كلذو «لاكشإ ىندأ يدنع هيف « روزا ُلْوَقَو >: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :عبارلا

 تناك ةداهش اقلطم روزلا لوق :دارُي وأ «ةّصاخ روزلا ةداهش :روزلا لوقب داري نأ اولخي

 .كلذ و حنو ايذكوأ

 هيلع - هلوقب يفتكي 14 لب ؟روّزلا ةداهشب هدعب ىتأ َمِلَق لوألا ناك نإف

 اهتحارصل ؟«ٍروّزلا لْوَق » نع ٠ روزلا ُةَداَهَشَو »:- مالسلاو ةالصلا [قف 7

 روز لوق لك سیلو روز لوق روز ةداهش لك ّنأل «هيلع اهتيصنو كلذ نم دوصقملا ىنعم لاب

 هتاف ءكلذك سيلو ةريبك اقلطم ةدحاؤلا ةبذكلا نوكت نأ َمِزَل يناثلا ناك نو ءروز ةداهش

 ةريبك تناك ولو «ةلادعلا طقست ال ا مراقي امو ةدحاولا ةبذكلا نأ ىلع ءاهقفلا صن دق

 ©” .تطقسأل

 روُزلا ةداهش ركذ نيعتيف هصوصخب بذكلا ىلع رولا لوق لمحت ال مل :تلق نإف

 لمحت وأ ءروّزلا ةداهش نع يهنلاو «هصوصخب بذكلا نع يهنلا :ناتدئاف لصحتف دعب

 ؟ ماعلا دعب صاخلا ركذ نم كلذ نوكيو ءاهماب ىلع روزا ةداهشو «هقالطإ ىلع روزلا لوق

 هيلع- لاق دقو ءًاعبرأ رئابكلا ربكأ نوكت نأ مزلل «نيهجولا يف تلق اک ناك ول :تلق

 .هباوج بلط لمأتملا ىلعف ءلاكشإلا دوجو تبتف « اناَلَث » :- مالسلاو ةالصلا
 س OO سس

 ربح نبال يرابلا حتف ء(١۷٠ /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك «دیعْلا قیقَد نبا مالك ىنعم اذه (۱)

41/1۰( 

 )٤/ ١۷۴(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا كلذ ركذ (؟)



 << ءاضقلاباب مح (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . :سحداسلا ثيدحلا @

 سات ىَعَداَل ْمُهاَوْعَدِي سانلا ىَطْعُي ول ) :لاق ولي هللا لوسر نأ ك9 ساّبَع نبا نع

 [خ /أ ./۲٠۲1/ « هيلع ىَعَّدُخا ىلع َنيِمَيْلا َنِكَلَو ْمُكاَوْمَأَو لاج َءاَمِد

 :حرشلا*»

 ىلع فقوتم مكحلا َّنإف هيلع ىعدملاو يعدل ةفرعم ثيدحلا اذه نم مهملا دوصقملا
 .كلذ

 فعضأ ناك وأ ؛هقدصي رمأ نع هاوعد تدرجت نم يعّدملا :انباحصأ لاق دقو

 .لصأ وأ دوهعمب هبناج حجرت ىعدا نم :هيلع ىعدملاو .نييعادتملا

 لّوألافهقفاويام رخآلا ىعداوءفرعلا فلا غ ام امهدحأ ىعدا اذإف

 هاوعد قدصي رمأ ريغ نم هدنع ام ذر وأ «هيلع ام ءافو ىعدا نم "”[لك] كلذكو«يعدملا

 «ةنامألاب هل فارتعالاب هبناج حيجرتل َّدَصُي هّلإف «ةعيدولا در ىعدا اذإ عّدوملا الإ عدم هتاف

 .فالخ هيف ؟ال مآ هناتتا ىلع قاب وه لهف هيلع دهشأ نإف

 ًامولعم هب ىَعّدملا نوكي نأ وهو« ةحيحصلا ىوعدلا :يه ةعومسملا ىوعدلا مث

 ءاذكو اذك كيلع يل نأ نظأ :لاق ول كلذكو «هاوعد عمسُت مل ءيش هيلع يل :لاق ولف «اققحم

 © .اذكو اذك ّنِلع كل وأ

 قدص نظلا ىلع بلغ نإو ؛هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باجيإ قلطم ىلع لاد ثيدحلاو

 امك مومو ولدهم هدرا لا ف )1١(: باب ريسفتلا باّتِك (1۸) باتك يف يِراَخُمْلا هجرخأ (1)
 يف مِلْسُُمَو هوحنب (171717) ثيدحلا ( 1707 /5) [/17:ناَّرْمِع لآ] 4 هَل یك كدي اً

0 

 .هظفلب (10/11) ثيدحلا (1777* /۲) هيلع یدل ىلع ِنيِمّيْلا (۱) باب ةيِضْقَأْلا باّتِك(”*0) باتك

 رهاوجل ا دقع .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ٠١(. 1/8 /۳) شاش نبال ةنيمثلا

 رهاوجلا دقع هصن هبلاغو شاش نبا مالك هلك اذه انه ىلإ انباحصأ لاق دقو :ناَهِكاَمْلا لوق نم

 ١١1/8(. /۳) ةنيمثلا



 ( ها74ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Nسس ا ا ا ها تو هيو وبوسي سوا ساب يو ناو سام فس  rن ت “ | 

 صيصخت نم هيف ءاهقفلا نم تافرصت اهلك هذهو ؛كلذ نم رثكأ ىلع هظفل لدي ال ىعَّدملا

 .اندنع نيميلا يف اهماقم موقي ام 7 وأ 2” «نييعادتملا نيب ةطلخلا طارتشا كلذكو «مومع

 :اهتقيقح يف فلتخا دقو

 كلذ يف اضباقت نإوءارارم هنم يرتشت وأ «هعيابت وأ «هفلاست نأ يه :مِياَقْلا نبا لاقف

 ̂ .ْغَبْضَأ هلاقوءقرفتلا لبق "”الصافت نإو «نمثلا

 ” .نييعادتملا نيلجرلا نم ءارشلاو عيبلاب الإ ةطلخم نوكت ال :َنوُنْحَس لاقو

 نأ هبشي ناك نإنف «يعدملا ىوعد ىلإ رظني نأ :كلذ ىنعم : ركب وُبَأ خيشلا لاقو

 نأ الإ ءفلحي مل فرعلا اهيفنيو هبشي ال نمم تناك نإو «هل فلحأ هيلع ىعّدملا اهلثمب يعّدي

 ."'خطلب يعدلا ينأي
 لماعي نأ هبشي هيلع ىعدملا ناك نإف نييعادتملا ىلإ رظني“”: نَسحْلا وبا يضاقلا لاقو

 © .فلحأ يعّدملا

 مالك ىنعم اذه انه ىلإ هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باجيإ قلطم ىلع لاد ثيدحلاو :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(11/5 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قیقد نبا

 . مالكلا ميقتسي ىتح « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فلأ نودب موقيامو (ق) ةخسن يف

 قفاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .الضفت (ق) ةخسن يف

 ء(۳/١۸١٠) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع. تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملل

 )٥/ ٠٠(. يجابلل ىقتنملا يف كلذكو

 ۲۲١(. /5) ىقتنملا هباتك يف يجاَبْلا اهنع كلذ لقن

 .(55 )١١/ ةريخذلا يف ِفاَرَقْلاو .(57 0 )٥/ ىقتنملا هباتك يف يِجاَبْلا هنع كلذ لقن

 .(40 )١١/ ةريخذلا يف فاَرَقْلا هنع كلذ لقن

 . (01 /7)روظنم نبال برعلا ناسل . ثول هب هول :يأ اَْطَل هْخَطُلَي رب ُهَحَطَل :لاقُي

 )١1/ ٤١(. ةريخذلا يف يفاَرَقْلا هنع كلذ لقن

 . فلح (ق) ةخسن يف



 (ه174ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 تت

 ةطلخلا توبثب الإ ف لحي الو“ ءاهرهاظ ىلع ةلأسبملا :لاق نم مهنمو

 20 .ةلماعملاو هيب

 .ةلوطملا هقفلا بتك اهعضوم «ليصفتو عورف كلذ ينو

 اقتع هديس ىلع دبعلاو "”«اقالط اهجوز ىلع ةأرملا تعدأ ول [ق / ب 41/5 ١5/

 الج م

 .كلذ يق نيمي اهيلع بجي مل احاكن ةأرما ىلع لجرلا ىعدا ول كلذكو

 ش ̂ .نیقراط انوكي نأ الإ:َنوُنْحَس لاق

 .ثيدحلا اذه مومعب ًاذخأ انريغل فالخ هلك كلذ ينو

 ةطلخ طارتشا ريغ نم دحأ لك ىلع ”دحأ لكل نيميلا بجو ول كلذو :ماّمإلا لاق

 ةاصارم تلج «دحاو موب يف ةريثكارارم مهفيلحت «لضافألاو َءاملعلا ٌءاَهَفَّسلا لذتبال

 . ملعأ ناو" .كلذ نم ًازجاح ةطلخلا
 سپ کک

 )١( ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .امهريغو ةبابل نباو عفان نبا كلذب لاق )2005/5(.

 نسحلا يأ يضاقلاو ءركب يبأ خيشلا لوقو ءَنوُنْحَسو «َعَبَصَأ هلاق امو «قباسلا مساَقلا نبا لوق امأ (5)

 .(۱۰۸۱/۳) شاش نبال رهاوجلا دقع باتك نم هفورحب لوقنم كلذ لك

 )٤۸/٥(. ىربكلا ةنودملا ()

 .(۲۲۳ /۷) ىربكلا ةنودملا

 . يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا . دلبلا ىلع يأ

 قيقد نبا هركذ ام اذه انه ىلإ بجي مل احاكن ةأرما ىلع لجرلا ىعدا ول كلذكو :يناَهِئاَقْلا لوق نم

 )٤/ ٠١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف امك ءديِعْلا

 ردصملل قفاوملا وهو« مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دحاو (ق) ةخسن يف

 ۲١۳(. /۲) يرزاملل ملعملا . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا

 يضاقلل ملعملا لامكإ :257 /۲) ملعملا هباتك يف درو امك «يرِزأَلا ماَمإلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .(007/0) ضایع



 0 "(ها؟6تز ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 0 ڪڪLkhkh—hڪ ت كس تآ

 :لوالا ثيدحلا @

 اعلا ىَوْهَأَو - :لوقي لَو هللا لو سَر تعمس : لاق و ریش ن نب ِناَيعّنلا نع

 نم ينك نُوْمْلْحَي ال "7 تام امه ی EEE ا لوکی عب
 «ارحلا يف عك تاشلا ين عو نمو يز نيل ارس تاشلا یت ك «سانلا

 هللا ىج َنَِوالا ءىّمج ِكِلَم لک وال بف يد تدرب ىلا رح رت باز

 حا دسك تَدَسف ادرك دخلا خلص ثحَلص اذإ ةئضف دما يفإوالا 4 مرح

 © .«ْبْلَقْلا يه الأ ل

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 يف لصأ وهو (مدقت امك «نيدلا اهيلع ينب يتلا ثيداحألا دحأ ثيدحلا اذه :كوألا :

 .يتأيس ام ىلع « ”تاهبشلا كرتو ظفحتلاو عرولا باب

 © .ًالالَحو الج لی ءيشلا كل لح ردصم :ةغللا يف « لالا » :يناثلا

 نسب نامعنلا وهو .لوألا ثيدحلا ءفوفصلا باب «ةالصلا باتك يف كلذو هب ِناَيِكاَمْلا فيرعت قبس )١(

 .(15 ٤/ ١597-00 )لا دبع نبال باعيتسالا . ه١ 5 ةنس لتق « يراصنألا دعس نب ريشب

 ثيدحلا ۱۲١۹( /۳) مِلْشُم حيحص يف ءاج امل قفاوم تم وه امو .تابباشتم (ق) ةخسن يف (؟)

 ثيدحلا(۳۹۷ /۳) هريغو ةَناَوَع يآ دنسم يف ءاج امل قفاؤم (ق) ةخسن يف ءاج امو« )١1245(

)9( 

 (07) ثيدحلا (۲۸ /۱) هنيدل أربتسا نم لضف (۳۷) باب «ناريإلا (۲) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ

 كرتو لالحلا ذأ )۲١( باب «ةاقاسملا (۲۲) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )٠١۹۹( ثيدحلا (۱۲۱۹ /۳) تاهبشلا

 .لوألا ثيدحلا ةراهطلا باتك يف كلذو ش

 .(187 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو |هكهديِعْلا قید نبا كلذ ركذ

 جات 0171 )1١/ روظنم نبال برعلا ناسل (0 51 /1) ةديسي نبال مظعألا طيحملاو مكحلا



 ( ها؟4تر يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ت كا سم موو ص مص سس م م هس مم مص ممم مو سس ص م مب م م م مم يابابا

 .يعرش عنام هنم عنمي ملو «هتحابإ ىلع ليلدلا ماق ام :عرشلا يف وهو

 ش .امهنيب ةرئاد تاهبشلاو «هسكع مارحلاو

 «ليلحتلاو“” [أ] ميرحتلا ىلع لادلا ليلدلا يف هابتشإلا اهنم تاراثم تاهبشللو:ق

 ةراشإ « سانلا نم ديك َنُهُمَلْعَي ال ١ :7 4 هلوق ّلعلوءججحلاو تارامألا ضراعت“”وآ[أ]

 ميرحتلا يف اهلصأ مكح ملع نإو اهنيع ملعُي ال :داري نأ لمت هنأ عم راثملا اذه ىلإ

 .تاهبشلا راثم نم -اضيأ- اذهو «ليلحتلاو

 يف لصأ ؛ هِضْرِعَو ويد ارئَْسا ِتاَهَشلا ىَقتاْنَمَف -:٠ مالسلوةالصلاهبلع- هلوقو
 ©.عرولا

 اذه ناك نإ :هانعم ام لاقف «عرولا ةدعاق ىلع الاكشإ سانلا ضعب دروأ دقو :تلق

 حجري عرولا َّنأل هيف عرولا ليحتسي هافرط اوتسا امو «نيفرطلا يوتسم ناك ًاحابم ءيشلا
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 ةلأسملا يف درفأو «نيضقانتملا نيب عمجو لاحم يواستلا عم ناحجّرلاو «كرتلا بناج هيف

 :نيهجو نم اذه نع باوجلاو

 ٠ ام ىلع قلطُي دق حابملا ذإ نيفرطلا يوتسم حابم لك نأ عنمن نأ الوأ انل َّنأ :امهدحأ

 ريدقتلا اذه ىلع حابملاف «نيفرطلا يوتسم نكي مل نإو «هلعف يف [خ /ب /۲١۲1/ ڄّرَح ال

 )۱۲۷١(. يدابأ زوريفلل طيحملا سوماقلا ۳۲۷ /۲۸) يِدْيَبْرلل سورعلا

 يناَِكاَقْلا هنم لقت يذلا ردصملل قفاوملا «لوأ هتبثأ امو «ليلحتلاو : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(187 /4 ) ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ. تارابعلا هذه

 ينا املا هنم لقن يذلا ردصملل ققاوملا «لوأ هتبثأ امو ءضراعتو : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(187 /4) ديعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ. تارابعلا هذه

 :مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف

 .(187 /5) ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ



 (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ° هنيعب صاخلا ىلع لدي ال ماعلا ىلع لادلاو ؛نيفرطلا يوتسم هنوك نم معأ

 ميرحتلا :نيمسق يف ةيعرشلا ماكحألا رصح ىلإ لوصألا لهأ ضعب بهذ دقو

 .ةحابإلاو

 جّرخو«ةهاركلاو بدنلاو بوجولا لمشي يذلا مادقإلا زاوجب انه ةحابإلا ترسفو

 [ق ]1/1١501/ / 20.« قلا هللا ىلإ حبلا ضَعْبَأ » : -مالسلوةالصلاهيلع- هلوق «كلذ ىلع

 .مدقت امك 0 .لاحم يواستلا عم ناحجّرلاو كرتلا ناحجر "”يضتقت ةضغبلا نإف

 يوتسمب سيل وهف ًالاح نيفرطلا يوتسم ناك نإو هنكل «نيفرطلا يوتسم هنأ انملس

 يف كامهنإلاو تاحابملا يف قارغتسالا تدوعت اذإ سفنلا نأ كلذ نايب ءالآم نيفرطلا

 هوركملا يف عوقولا كلذ ببسب اهيلع فيخ ةحابم تناك نإو تاوهشلا تاذوذلم

 ًادهاش كلذ ىلع يفكيو ءامهريغ كرتلا بولطم وه ام حابملا دعب سيل هَّنأل «مارحلا وأ

 نيبو هنيب لعج نَم نيأو « هيف عقّي ْنَأ ك شوي یم ا َلْوَح ماَح ْنَم » :- مالسلاوةالصلا هلع - هلوق
 ؟هلعجي مل نم ازجاح مارحلا

 «نكمأ اذإ هيف لوخدلا نم ىلوأ فالخلا نِي جورا نأ ىلع انعمجأ دق انأ © :ثلاثلا

 لوقلا كلذ ناك نإ ايس ال «هل احابم كلذ ناك اه لاوقأ وأ اهيلوق دحأب ةلأسم يفذخأ نمو

 هضراعي مل ايف ىلوأ كرتلا نأ اعرش هل حابي اب ذأ نل ضرتعملا اذه ملس دقف «حجارلا وه

 ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا هركذ ام ىنعم وه باوجلا اذهو ةلأسملا هذه )١(

 .(187 /٤)ماکحألا

 ٠٠١. ص ١ج لوألا ثيدحلا «قالطلا باتك يف ثيدحلا جيرخت قبس

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . ضيقن (خ) ةخسن يف
 . (57) يفارق لوصفلا حيقنت . تارابعلا هذه يناَمِكاَفْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 اذه انه ىلإ نيمسق ىلإ ةيعرشلا ماكحألا رصح ىلإ لوصألا لهآ ضعب بهذ دقو :يناَهِكاَمْلا لوق نم
 .(55/1) ةريخذلاو.(53) فاَرَقْلل لوصفلا حيقنت هباتك يف درو اك .هفورحب فاَرَقْلا هركذ ام

 . مالكلا ميقتسي ىتح« ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . مارحلاو (ق) ةخسن يف

 . بيترتلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يناثلا (ق) ةخسن يف



 .ملعأ هللاو . .كرتلا نم ىلوأ نوكي ضراعم 1 (ها14ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 زرحمتو هنيدل'”طاتحا:يأ « ِهِضْرِعَو هنيدي ارتا دقف : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقو

 .ظفحتو

 يف اهنم ىلّجَّرلا ظح يم و هللا :ةينامث ناعم ءازإب قلطي :ةغللا يف « ُنيّدلا »و

 كلملا ةريسو «ٌةداعلاو ريغ ال ثيدحلا يف دارملا وه اذه َنأكوءانيد هتاداقتعاو هلامعأو هلاوقأ

 © ايعا نع ُءاَّدلاو «لاحلاو ُةَماَيّسلاو ءار لاو «هكلمو

 .هلاكإ ىلع هللا انناعأ «ةلاسرلا حرش يف اهلئالدو 7 اهدهاوش تركذ دقو

 ءةغيبخ وأ تناك ٌةََّيط هريغو دسجلا ٌةحئار وه :يِرمَوْلا لاقف «ضرزعلا» امأو

 .اًنتتم ناك اذإ «ضزعلا ٌثيبخ ٌءاَقسو «ضزهلا نمو ءضزهلا ُبّيَط نالف:لاقي

 2 ةهِضاَرْعأ نم يرمي ُقَرَعَوُهاَّنإ):ةنجلا لهأ ةفص يفو ٌدسجلا -ًاضيأ-ضِْعلاو

 سورعلا جات 421177١ /7) روظنم نبال برعلا ناسل 7١9(« /۳) ريثألا نبال رثألا بیرغ يف ةياهنلا )١(

 ۳۹٩(. /۱۸) يدْيَيَرلل

 رصتخا يناَمِكاَقْلا نأ الإ )1١/ ۷١( زيجولا ررحملا يف هفورحب ةَّيِطَع نبا اهركذ اهلك تاقالطإلا هذه (؟)

 برعلا ناسل «0791/ /9) ةّديس نبال مظعألا طيحملاو , مكحللا .تاقالطإلا هذبب قلعتي امهيف همالك

 .(05 /85) يذيب سورعلا جات )١58/17(« روظنم نبال

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ينايجلا (ق) ةخسن يف

 روظنم نبال برعلا ناسل «(77 /1) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه ينا كاملا .

 .(4 ٠0 /9) ةّديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا 9

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب .نَسْلا بأ ينابَحَللا -مزاح نبا :ليقو - كرابملا نب يلع :وهف ينْيَحَللا امأ

 . 2178 )٥ مقر ۱۸١( /؟) يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا

 : مالكلا ميقتسي ىنح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو اهدهاش (ق) ةخسن يف

 .ناعأ (ق) ةخسن يف

 519 /9) يوبل ةنسلا حرش يف ال وسر 0 002(

 ے ےک



 (ها؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ° ههداسجأ نم :يأ

 نالفو «يسفن هنع تنص :يأ ءيِضْرِع هنع ٌتمركأ :لاقي ءُسْفنلا :اًضيأ ضْرِعلاو

 62 .ُهَبَسَح لجرلا ضرع: ليق دقو «َباَعْي وأ َمَتْشُي نأ نم ٌءيرب :يأ «ضزعلا ٌّيقن

 .ىتأ ام ىلع مالي نأ نم هسفنل أربتسا :يأ ٌسْفنلا :انه ضْزولا هب رسفُي ام هبشأو

 .ملعأ هللاو

 لمتحي « ٍماَرَجْلا ين َعَقَوِت تاهيل يف م و ْنَمَو ١ :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 :نيهجو

 [ك ؛مارحلا يف عوقولا ىلإ هب تضفأ اهيلع موادو «تاهبشلا ىطاعت نم َّنأ :امهدحأ

 .ثيدحلا « ىَمَحْلا لوح ماحس ْنَم » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق يف هانلق

 اهب رعشي ال ناك نإو «رمألا سفن يف مارحلا يف عقو تاهبشلا ىطاعت نَم نأ :يناثلاو
 © .ق هلاق هلك كلذل تاهبشلا يطاعت نم عنمف

 نم )1 هيف عقتي نأ ٌكِشوُي ىمحلا لوح يعاَرلاَك» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقأ :عبارلا

 زيثمتلا نوكي امنإو «ةقيقح هنأ هيبشتلا فاك هيلع تلخد ايف فلتخت الو“ «ليثمتلاو هيبشتلا

 .كلذ وحنو «ًادسأ تيأر وأ ءٌّدسأ نالف :كلوقك ءاهمدع دنع ًازاجم

 يرهزألل ةغللا بيذب# ۱۷١(« /۷) روظنم نبال برعلا ناسل ٠١(« 5 /1) دْيَبَع يبأل ثيدحلا

 ٠ .كلذ ريغ ىلإ (۲۹۰/۱)

 بيرغ يف ةياهنلا ۸٤( /۲) يزوحلا نبال ثيدحلا بيرغ ٤ ٠١(« /1) دْيَبَع يبأل ثيدحلا بیرغ

 ٤٠۹(. /۲) يرشخزلل قئافلا ء(۹١۲ /* )ريثألا نبال رثألا

 .(851 /۱) حاحصلا هباتك يف درو اک «يِرَمْؤَجْلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 .001/1) يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع )۱۸۳/٤(« دیعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 . بيترتلا ميقتسي ىتح«.باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ثلاثلا (ق) ةخسن يف

 .(1817 /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك يِعْلا قيِقَد نبا كلذ ركذ



 (هال؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضابر ْ

 لاعفأ ذحأ يهو  برقيو قحي :هانعمو الإ سيل نيشلا رسكب:« ٌكِشوُي »و

 © .اهركذ مدقتملا ةرشعلا "” ةبراقملا

 نظ نإو «رذاجي ام نع دعابتلاو «عئارذلا دس [ق /ب /٠١١1/ ىلع ليلد هيف

 .هتبراقم يف ةمالسلا

 وهو هكِلاَل ًامارتحا برقي ال يذلا وهو هلام ريغ ىلع“ ”روظحمملا :« ىمحلا ١و

 ةينثت يف يِئاَسِكَل دا عمّسو ناّيَمح هتينثتو ءلوعفملا مسا عقوم عقاو هيف ردصملاف « محملا

 دق ناك نإو ءاي همال ام ّيحرو ّىتف باب نم هّنأل لوألا باوصلاو «ناّرَح :ئّمجلا

 يهو ءاحّرلاب توحر :لاق نَم ةغل ىلع ناوحر :اهيف اولاق أحر ةينثت يف ةذاش ٌةْغل تءاج

 .ًادج ةليلق ةغل

 هبلع- اهرّسف امك °” «بلقلا :انه اهب دارملاو ©” محللا نم غضمي ام ردق :« ةَعَضْلا »و

 يديمحلا يدزألل مِلْسُمو يراسل نيجيحصلا يف ام بيرغ ريسفت يف هتدجو برقي ىنعملا اذه

 ء(۱۸۸ )٥/ ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا 25748 /۲) يزول ا نبال ثيدحلا بيرغ «(۳۱۲)

 . (۳۹۱ /۲۷) يِدْيَبْرلل سورعلا جات )198/١( يِموُيَملل رينملا حابصملا

 نبا حرش ء(١/٠١۴) ماشه نبال كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ ء(۹١) يرشخزال لصفملا

 )518/1١(. يِطوُيَّسلل عماوهلا عمه «(۳۲۳ /۱) كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع

 .اهنع ثحبلا دعب اهيلع فقأ م
 هيبنتلا ظافلأ ريرحت )١/ ۲٠١( روظنم نبال برعلا ناسل «23788/7) يرهوجلل حاحصلا

 . (575) يِوَوَنِل

 . مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هكلم ام (خ) ةخسن يف

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب .ه84١ ةنس يفوت هْنَسْحلا وُب ءيِئاَسِكْلا هللادبع نب ةزمح نب يلع

 )۱۷١١(. مقر ١155( -1557 /۲) ةاحنلاو

 حاحصلا هباتك يف يِرَمْوَحجلا هركذ ام اذه انه ىلإ ٌيئاسكلا عمّسو ءَناَيمح هتينثتو :يناَهِكاَتْلا لوق نم

 )١5/ ۲٠١(. روظنم نبال برعلا ناسل .(3583/7)

 .(457 /8) روظنم نبال برعلا ناسل ء(۳۳۹ /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 .(۳۳۹ /4) ريثألا نبال رثألا بیرغ يف ةياهنلا



 (ها؟4تر يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 RRS ےک ا د بلبببدبلطبطغدغدبةدبدبدبةدبدبؤدؤُة٠ُدهسسشسسس سل

 مئاقلا ىنعملا :دارملا (نإو ءةيريونصلا ةمحللا :داسفلاو حالصلاب دارملا سيلو -مالسلاو ةالصلا

 .فيلكتلاو باطخلا لحم وه يذلا اهب

 (“غامدلا ال بلقلا هلع لقعلا نأ ني روهمجلا هيلإ بهذ ام ىلع هب لدتسُي ام اذهو

 ام نود هيلع داسفلاو حالصلا - مالسلاو ةالصلا هيلع- هبيترتل [خ /أ /٠١۳1/ مدقت ام ىلع

 . ةر درايتخالا لاعفألاو مولعلاو تاداقتعالا لحم وهو « فادع

 EE نإ :لاعت هلوق فارما لاق «هسفن لقعلاب هنع ربع دق لب
 20 لقع : يأ 4 كلَ 4و 90 ل ناک نل

 هيبناجب يذلا ٌرَلا ل اغیار ردن ظافلألا نم وهو

 ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي صلاخ:يأ ءٌّبْلَق رع :اولاقو «بلق ردصم ىلعو «نابكوك

 بلقو .ّتعمجو تيت و ٌةَبيَرَع ةأرما : :تلق تبسن نإو :يركوجلا لاق «عمجلاو

 عمجلاو هٌبْلقوٌبْلُقو بلك - ةلخنلا بلق :ينعأ - تاغل ثالث هيفو ءاهّيلةلخنلا

 ^ لقا

 ىلع جابيدلا ء(۲۸۸ )٩/ ضايع يضاقلل ملعملا لابكإ ء(۲۹ )۱١/ ٍمِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش ()

 .(۱۹۰ )٤/ يِطوُيّسلل مِلْسُم

 .لوألا ثيدحلا َةّكَم ةمرح باب «جحلا باتك يف كلذو

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . ةيراتتسالا (خ) ةخسن يف

 .(۱۸۳ )٤/ ديعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(1"7/) ةيآلا ءق ةروس

 8١(. /۳) ءارفلل نآرقلا يناعم

 .عقت (ق) ةخسن يف

 يرهوجلل حاحصلا . ٌةَبْلَق ةأرما: تلق تئش نإو :بوتكملا تدجو يروا مالك ىلإ يعوجر دعب

 ك١ الر

 ْئَرَكسِإَأ كلذ ىف نإ لف :ىلاعت هلوق يف ِءاّرَْلا لاق ءهسفن لقعلاب هنع ربع دق لب :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 = ہت



 ١ (ه1؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 دقو «عالطالاو فشكلا لهأ هملعي (َّنإ اذهو «نينذأو نينيع بلقلل نإ :ليق دقو

 .قفوملا هللاو ."”[هريغو] ° يناَرَعْلاك ءاريثك كلذ ىلع سانلا ملكت

 س مح روس اال

 کک =

 حاحصلا هباتك يف درو امك «يِرَمْوَجْلا مالك صن اذه انه ىلإ [۳۷ :ق 1 © ُكْلق هَل ناكل

 . (1۸۷ /۱) روظنم نبال برعلا ناسل (۲۱۰- ۲۰۹ /۱)

 ىضاق نبال ةيِعِفاّشلا تاقبط ه١ ٠5 ةنس يفوت .دماح وبأ يلاَرَكْلا ىِيوُطلا دمحم نب دمحم نب دمحم 0(

 .(511) مقر (۲۹۴ - ۲۹۳/۱) ةبهش

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ()



 (ها؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ئيئاثلا ثيدحلا © 1

 ءاومَعْلَف آف ُمْوَقْلا ىَعَسَف ِناَرْهّظلا مب ابتر اَنْجَقْلأ» :لاق د كام نب نأ نع ش

 ءاَمِكرَوِب 4 هللا لوسر ىلإ َّتَعَبَو ءاَهَحَبَنَف  ةَحْلَط ابا اهب تبق اذا ءاَهّتْكَرْدَأو

 20.« ابندخَف و ]7

 .جفنف ””انرعذو © انرثأ : أ - ميجلا نوكسو «ءافلاو «ةزمه لا حتفب - : « اَنْجَمْنَأ»

 هبارعإو «' ”ىلاعت - هل یره بش فورس عضم « ٍناَرْهّظْلا م »و

 اضيأ عضومل نارحبلاك وهف ىنثملا ةروص يف ناك نإو «تاكرحلاب

 رسكلاوءاويعأ وأ ءاوبعت :يأ - ةمجعملا نيغلاو ماللا حتفب -: (اوٌّرَعَل و

 .اوُيَعَل نم ةمجعمل | نيغلا يف ينعأ "”.فيعض

 “ كلام بهملمومهاك «بنرألا لكأ زوج هيف

 زييمت يف ةباصإلا .كلذ ريغ ليقو هه" ٤ ةنس تام «ةَحْلَط وبأ ءيِراَصّنَألا دوسألا نب لهس نب ديز )1١(

 .(۲۹۰۷) مقر (508- ۰۷ /۲) رجح نبال ةباحصلا

 .(1477) ثيدحلا (09١5/؟) يابا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو (ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 يأ نم يبنلا لبقو ديصلا ةيده لوبق (2) باب ءاهلضفو ةبحلا (20) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ (۳)
 (5) باب ديلا )۳٤( باتك يف مشو « هفورحب )۲٤۳۲( ثيدحلا (409/1) ديصلا دضع ة5

 .هوحنب )١907( ثيدحلا (۱۵ 5ا/ /۳) بنرألا ةحابإ

 قئافلا «(577/1) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بيرغ )97/١(« ضايع يضاقلل راونألا قراشم

 )۱٤/٤(. يرشرلل

 .(۳۹۲ /۲) ةف نبال ثيدحلا بیرغ

 . 1٠١( 5 /0) يومحلا توقال نادلبلا مجعم

 ناسل :(557/5)ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(١١۳ )١/ ضايع ىضاقلل راونألا قراشم

 .(571/1) يروا حاحصلا ۷٤۲(« /۱)روظنم نبال برعلا

 .(185) ربلادبع نبال يفاكلا ء(۲۹۹ )٥/ ريلادبع نبال راكذتسالا «(1۲ /۳) ىربكلا ةنودملا



 (ه074ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 نب ورمع نب هللادبع نع ىكحي ام الإ «ةفاك ءاملعلاو ةَ يبأو "” ءيِعِفاَّشلاو

 نم هبراقيامو ثيدحلا اذه روهمجلا ليلدو « “اه اهرك اأ ءَلْيَل يأ نباو «"”صاَعْلا

 .ثيداحألا

 “.ءيش اهنع يهنلا يف تبثي ملو:ح

 ةيدحلا بحي - مالسلار ةالصلا هيلع - ناك دقو ©” ءاهوبقو ةيدهلا ىلع ليلد هيفو :تلق

 هباع- ناكو 9« ٌةَيِبَهانل اهنموهو»: © ةّريِرَب ثيدح يف م مدقت دقو «ةقدصلا هركيو

 )١( يِاَريَّشلل بذهملا )۲٤١۷ /1( يِدْرَواَبْلل ريبكلا يواحلا ء(١١ /۹) يِوَوَتلِل عومجملا )٠١/ ۱۳۹

 مِلْسُم حيحص ىلع يووَتلا حرش 1١5/17 -1١5( .

 يناَساَكْلل عئانصلا عئادب (770 )١١/ يي رسل طوسبملا (79/4) يناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادهلا (0)

 نبال قئارلا رحبلا ء(۲۹۵ /0) يِعَلْيَّزلل قئاقحلا نييبت «(۲۱۹) ييناَيِغْرَملل يدتبملا ةيادب «(۳۹ /)

 .(197/) میت

 صاعلا نب ورمع نب هللادبع وهو .ثلاثلا ثيدحلا هلو يف ةراهطلا باتك يف هب يناَهِكاَمْلا فيرعت قبس
 -407/5) لا دبع نبال باعيتسالا . ه8 ةنس تام « دمحم وبأ « يِمْهَّسلا يِئَرَقْلا لئاو نب
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 .( 89“ /۷) ىلحملا يف مزح نبا امهنع كلذ لقن

 امك ءِيِوَوّنلا مالك هلك اذه انه ىلإ كلام بهذم وه امك «بنرألا لكأ زاوج هيف :ناَمِكاَمْلا لوق نم
 يرابلا حتف :(147 /5) ضاع يضاقلل ملعملا لاكإ ء(١٠ 5 /17) مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو

 )٤١١/٥(. يروفكرابملل يذوحألا ةفحت 577 /9) رجح نبال

 . (184 /6) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذه

 .عبارلا ثيدحلا ءضئارفلا باتك يف كلذو

 ' دسأ )۳۲۵٤(« مقر (17/48 /4) ريلادبع نبال باعيتسالا .قيّدّصلا ركب بأ تنب ةشئاع ةالوم ةَّريِرَب

 .(57 /۷) ريثألا نبال ةباغلا

 ثيدحلا(104/0١)ديعلا تحت ةرحلا )١149( باب «حاكنلا )۷١( باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ

 ثيدحلا ١١55( /۲) قتعأ نمل ءالولا نإ (۲) باب «قتعلا (۲۰) باتك يف ِمِلْسُّمو «هوحنب (80)

 .هظفلب )١5١5(



 (هدا*4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
e 

 ىلع ءاهقفلا صنو اذه نيب عمم فيك :لاقُيال (ق/ ]٠٦ ١ /اهيلع ءيفاكُي - مالسلاو ةالصلا

 «هريغ يف دوجوملا ىنعملا“”نادقفل «بابلا اذه نم اذه سيل :لوقن اّنأل ؟يضاقلا ةيده ميرحت

 .اعامجإ كلذ نم موصعم -مالسلاو ةالصلا هيلع - وهو ءمصنلا قح يف قحلا نع ليملا فوخ وهو

 .مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نادقفلل (خ) ةخسن يف )١(



 < طالبات رح (ه1؟4تر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 ̂ .(ماَنْلَكَأَف ءاَسَرَف هلي لوسر دْهَع ىلع اَنْرَحَت» :تلاق رک بأ تن ب َءاَْسَأ نع

 6 ةئيدم اب ُنْحَنَو ١ ةياور يفو

 :غبارلا ثيدحلا ©

 يف َنِذَأَو َةّيلُمَأْلاَر محلا مو نع یہ 3 ا هللا لوسر نأ 5 هللادبع نب راج نع

 9 .« ليلا مو

 ٍراَمجْلا نعي يبنلا ىو «ٍِشْحَوْلا رُو ليا يح َنَمَر الكا » :هدحو مسلو

 © .« ألا

 بهذم وهو ”ةهارك ريغ نم ليخلا موحل لكأ زاوج نيئيدحلا نيذه رهاظ

 )١( ريلادبع نبال باعيتسالا . هالا"ةنس تيفوت «هللادبع مأ ءقيَّدَّصلا ركب يبأ تنب ءامسأ )5/ 179/83 -

  ۲ريثألا نبال ةباغلا دسأ (7777) مقر )١1 /9( مقر )57391(.

 ثيدحلا )۲٠۹۹/۵( حبذلاو رحنلا (؟ ) باب ءديصلاو حئابذلا )۷٥( باتك يف يِراَخَّبْلا هجرخأ (۲)

 ٤١ ٠١( /۳) ليخلا موحل لكأ يف (5) باب ءحئابذلاو ديصلا )۳٤( باتك يف مِلْسُّمو ءهظفلب (0147)

 ... دهع ىلع اسرف انرحن : لاق هنأ الإ هفورحب )۱۹٤۲( ثيدحلا

 ثيدحلا« ۲٠۹۹( /5) حبذلاو رحنلا (؟5) باب هديصلاو حئابذلا (75) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ (*)

 .اهفورحب (014)

 ثيدحلا )51١١/5( ليخلا موحل (۲۷) باب دیصلاو حئابذلا (75) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ (5)

 ١5( 51 /۳) لیخلا مول لكأ يف (5) باب «حئابذلاو ديصلا (٤۳)باتک يف مِلْسُمو «هوحنب (0701)

 .هوحنب )١1951( ثيدحلا

 ثيدحلا ١154١( /7) ليخلا موحل لكأ يف (5) باب «حئابذلاو ديصلا (7 )ب اتك يف مِلْسُم هجرخأ )٥(

 .هوحنب (91)

 يِبْطْرُقْلل مهفملا ء(۲۲۷ /5) يباَّطَخلل نئسلا ملاعم ء(١۱۸ /4) ديعْلا قيقك نبال ماكحألا ماكحإ (5)

 ٠٠٠(. /۷) يِئاَسَنلا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح )2١78/71(: يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع «(778/4)



 (ىا74ت) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
LL nene Î 

 < ةحابإلاو «ميرحتلاو «ةهاركلاب :لاوقأ ةثالث بهذملا يف اندنعو «دمخأو "”يِيِفاَّشلا

 :ليقو ؛ميرحتلا [نيققحما] دنع حيحصلاو ءةهاركلا روهشملا هنظأو اهنم رِهاّظلا و

 .ةحابإ نذإلاو « ليا موُ يف َنْذَأَو » :رباج لوقب ” كّسمتف يِِفاَّلا اًمأف :ةهوركم

 ("ديإَوْلا نب دلاخ نع دُواَد وبأو ءيِئاَسّنلا ىَوَر اهب ميرحتلاب نولئاقلا قلعتي دقو

 20 .(ريِمَْلاَو ٍلاَعِبْلاَو لیا مو لقأ ليال ) :لوقي و يبنلا عمس هنأ

 حرش )١57/19( يورو ريبكلا يواحلا ء(۳ /۹) يِوَوَنلِل عومجملا (101/1) يعفاشلل مألا (1)

 يراصنألل جهنملا حرش «(۲۹۸ /5) ينيبرشلل جاتحملا ينغم :(40 /1) مِلْسُم حيحص ىلع يول

 .(۳۳۳ /۲) يراصنألل باهولا حتف )۲۷۰ /)

 جسوكلل هوار نباو لبتح نبدأ لئاسم :(؟514) هللادبع هنبا ةياور دمنا لئاسم

 ةمادق نبال يفاكلا )١77(: ةمادق نبال هقفلا ةدمع ء(۳۲۷ /۹) ةمادق نبال ينغملا «(559)يَِوْرُم

 .(159/9) حِلفُم نبال عدبملا 07١8/7 0) ةَيوْيَت نبال ىواتفلا عومجم )٤۸۸(

 ١ ٠١(. /5) ةريخذلا هباتك يف اك ءةثالثلا لاوقألا هذه ٍفاَوَقْلا لقت

 مالك لقت امل نقلا نبا نأ كلذو- ملعأ هللاو - باوصلا امو « نييفتحلا : طوطخملا يف يذلا
 نقلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .ميرحتلا نيققحملا دنع حيحصلاو :لاق ياماما

 يذوحألا ةفحت يف يروكرابملاو )750١/4(( يرابلا حتف يف رجح نبا كلذكو ؛(88/١)

 .(۱۸۸ )١١/ دوبعملا نوع يف يدابأ ميظعلاو «(١51؟/6)

 حرش ؛(194/5) ينيبرشلل جاتحملا ينغم «(5/4) يرسل عومجملا ٠١١(« /۲) يعفاشلل مألا
 ينْيَصُخلا ركب يبأل رايخألا ةيافك ء(۳۳۲ /۲) يراصنألل باهولا حتف ۲۷١( /5) يراصنألل جهنملا
((. 

 زييمت يف ةباصإلا .ه ۲١ ةنس تام «نايلس وبأ« يِموُرْخُملا ىْشَرَقْلا ةَريِخُما نب ديَِوْلا نب دلاخ

 . (۲۲۰۳) مقر ۲٥۵( - ۲۵۱ /۲) رجح نبال ةباحصلا
 ينثدح لاق ءديلَرْلا نب ةيقب انثدح لاق «ميهاربإ نب قاَحْسِإ انربخأ :لاق- هللا همحر - يئاَمتلا هجرخأ

 » :ديِلَوْلا نب دلاخ نع «هدج نع «هيبأ نع برك دعم نب مادقملا نب ىيحي نب حلاص نع «ديزي نب روت
 .هركذف :لوقي يو هللا لوسر عمس هنأ

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 نب دّمْحَأ نيرق ,دهتجم ظفاح ةقث هيِزَوْرْلا هْيوَكاَر نب دمحم وبأ «ِلِظْْلا دلع نب ميهاربإ نب قاحسِإ-

 .س ت د م خ «نوعبسو ناتنثا هلو ۲۳۸ ةنس تام ءريسيب هتوم لبق ريغت هنأ :دّواَد وبأ ركذ «لبنح

 .095) مقر (49) بيرقتلا



 نم ءافعضلا نع سيلدتلا ريِثَك قودص دوب وبأ «يعالكلا بْحَك نب دئاص نب ديلّولا نب ةيقب-
 .0/54) مقر (1757بيرقتلا ٤. م تحخ «ثونارثو عبس هلو ه417١ ةنس تام ةنماثلا
 اب الإ مهثيدح نم ءيشب جتحي ال هنأ ىلع قفتا نم ةعبارلا ةقبطلا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 .(1197) مقر (49) نيسلدملا تاقبط .ليهاجملاو ءافعضلا ىلع مهسيلدت ةرثكل عامسلاب هيف اوحرص

 هه١6١ ةنس تام «ةعباسلا نم هردقلا ىري هنأ الإ «تبث ةقث ءيصمحلا دلاخ وبأ ديزي نب روق

 .(871) مقر (178) بيرقتلا .ع «نيسخنو س وأ «ثالث :ليقو

 بيرقتلا .ق س د ءةسداسلا نم «نيل «يماشلا ءِيِدْنِكْلا «برك يِدْعَم نب مادقملا نب ىيحي نب حلاص-

 .(5895) مقر (؟1/4)

 )۲۸٦۹(. مقر (۲۹۲ /4) ريبكلا خيراتلا .رظن هيف :يِراَخُبْلا لاق

 .(85ا/8) مقر (559 /5) . ئطخي :لاقو تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو

 مقر (091) بيرقتلا .ق س د «ةعبارلا نم «روتسم «برك يِدْعَم نب مادقملا نب ىبحي :هيبأ نع-
.(V10) 

 5١(. 55) مقر (01 5 /0) تاقثلا يف ناَّبِح نبا هركذ

 .(۲۲۲ /۷) لادتعالا نازيم .هنع حلاص هدلو ةياورب الإ فرعي ال :يبهذلا لاق

 _ه۸۷ةنس تامو «ماشلا لزن «روهشم يباحص «يِدْنِكْلا ورمع نب برك يِدْعَم نب مادقملا :هدج نع-

 .(541/1) مقر (8 :5)بيرقتلا .5 خ ءةنس نوعستو ىدحإ هلو «حيحصلا ىلع

 نم «ناييلس ابأ ىنكي هللا فيس يِموُرَخُملا موزخ نب رمع نب هللادبع نب ةَريِملا نب ديِلَوْلا نب دلاخ-
 حوتفلا نم اهريغو ةدرلا لهأ لاتق ىلع اريمأ ناكو «حتفلاو ةا نيب همالسإ ناكو «ةباحصلا رابك

 .(1745) مقر )١91( بيرقتلا .ق س م خ «نيرشعو نيتنثا وأ ءىدحإ ةنس تام نأ ىلإ

 :ثيدحلا جيرخت

 (11/40) ثيدحلا (07"7 /۳) لخبلا مول لكأ يف (5) باب «ةمعطألا (۲) باتك يف دٌّواَد وبأ هجرخأ

 (۳۸) باتك «ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّنلاَو ءحْيَرُش نب ةّوْيَحو «بيبش نب ديعس قيرط نمي ؛هوحنب
 ءافعضلا يف ِيْيَقُعْلاو (5847) ثيدحلا ليخلا موصل لكأ ميرحت (77) باب «حئابذلاو ديصلا

 نب قاَحْسِإ قيرط نم مهتثالث «(0817) ثيدحلا ١١١( /5) ريبكلا مجعملا يف يناَرَبَطلاَو )3١7/7(«

 )1١53/5( لاغبلا موحل (5) باب «حئابذلا (۷ باتك يف ةجام نباو ؛هظفلب ِهْيِوَماَر نب ميهاربإ

 باب «تاناويحلا نم مرحيو لحي ام باوبأ عامج ((7/7) ىربكلا ننسلا يف يقَهيْلاو «(3701548) ثيدحلا

 )۱۹۲۳١(« ثيدحلا (۳۲۸/۹) ليخلا موحل نع يهنلا يف يور يذلا ثيدحلا فعض نايب (۸)

 284 4) ماوعلا نب ديزي ثيداحأ نمض هدنسم يف دخأو ؛هوحنب ىفصملا نب دمحم قيرط نم امهالك



 ( ه/74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ينثدح لاق ءديلَوْلا نب ةيقب قيرط نم مهعيمج «هبر دبع نب ديزي قيرط نم «هوحنب (1757) ثيدحلا

 ديِلَوْلا نب دلاخ نع «هدج نع ءهيبأ نع :بركي دعم نب مادقملا نب ىبحي نب حلاص نع هديزي نب رو
 .هركذف:لوقي يّ هللا لوسر عمس هنأ

 :مكحلا

 قاَحشإ انثدح لاق«يخلبلا ايركز نب دمحم هانثدح ثيدحلا اذهو «رظن هيف ىبحي نب حلاص :ِلْيقمْلا لاق

 نب مادسقملا نب ىي نب حلاص نع هديزي نب روُت ينثدح لاقديلولا نب ةيقب انثدح لاق هْيِوَهاَر نب

 ٌلكأ لجيال» :لاق هلا لوسر عمس هنأ يلا نب دلاخ نع ؛هدج نع ؛هيبأ نع :بركي ىدعم

 انهو لیا مر 45 هللا لوسر ائَمَعْطَأ *:لاق راج نع يوُر دقو «« رم او ِلاَِْلاَو ليلا مو

 هلل لوسر ٍدْهَع ىلع اسرق اتخذ » :تلاق ركب ىبأ ةنبا ءاسأ نع يِوُرَو ؛« ِريِمَْخاَو لاعبا مخ نع
 )۲١١/۲(. يلّيَقْعْلل ءاقعضلا .دانسإلا اذه نم حلصأ امهدانسإ « ُهنْلَكأم يي

 يِقَهْيَيْلا نتس.تاقثلا ثيدحل فلاح هبارطضا عمو «برطضم دانسإ اذهف :يِقَهْيَبْلا لاق
 .(۳۲۸/۹)یرکلا

 فيكف «هنم حصأ وهام فلاخي ملاذإ هب جتجي ال ءدانسإلا فيعض ءركنم ثيدح :ينابلألا خيشلا لاق

 (57 5 )١/ ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .نيحيحص نيثيدح فلاخ دقو

 .نيحيحصلا نيثيدحلا نيذه - هللا همحر - ركذ دقو

 :للع عبرأ ثيدحللف :ينابلألا خيشلا لاقو

 ريبكلا خيراتلا .رظن هيف :هلوقب يِراَّخُبْلا كلذ ىلإ راشأ امك «ىيحي نب حلاص فعض :ىلوألا

 هنأ نوراه نب ىسوم نع ىوُر ءنوراه نب ىسوم مالك كلذب رعشي امك «لوھج هنأ وأ 7597 /5)

 207178 /۹) ىربكلا يِقّهْيَبْلا ننس . فيعض اذه و «هدجب الإ هوبأ الو «ىيحي نب حلاص فرع ال :لاق

 نيل :بيرقتلا يف ظفاحلا لاق و ((705 )١/ ءافعضلا يف ينغملا يف يبهذلا هب مزج يذلا وهو

(Y6) 

 «يبهذلا هدمتعاو ؛مدقتملا نوراه نب ىسوم مالك يف اك ءيِدْعَم نب مادقملا نب ىبحي ةلاهج :ةيناثلا

 .روتسم :بيرقتلا يف ظفاحلا لاقو (۲۲۲ /۷).هنع حلاص هدلو ةياورب الإ فرعي ال :نازيملا يف لاقف

(6990). 

 «حلاص نع رول نع ريم نب دمحم هاورو :هلوقب هنيبو يلا هيلإ راشأ يذلا بارطضالا :ةثلاثلا

 نع« هيبأ نع «مادقملا نب ىيحي نع هروُت نع «يخلبلا نوراه نب رمع هاورو ؛مادقملا هدج عمس هنأ

 .دلاخ

 ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس .ارصتخ ىهتنا .يّقَمّيَبْلا مالك يف - مدقت اك - ةفلاخملاو ةراكنلا :ةعبارلا

 )١١59(. ثيدحلا (۲۸۸ - ۲۸7 /۳) ةعوضوم او



 . . (ه1/74ت) يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حزش يف ماهفألا ضاير
 Sa ا ا ا ا

 َنْذَأ :هلوق أل ءاخوسنم نوكي“” نأ احيحص اذه ناك نإ ''” [هبشي] :ىَئاَسّتلا لاق
 ° كلذ ىلع ليلد « ليلا مو يف

 . ل هللا لوسر نمز يف ياحصلا لعق :لاق نأب «ثيدحلا اذه نع ةيفنحلا ضعب رذتعا:ق

 نأ» :ةباحصلا ضعب لوقب ضراعم هنأ ىلع كش هيفو كي يبنلا هملع اذإ ةجُح نوكي اإ

 ةلباقم يف هب قلعتلا حصي ال نكلو ضراعملا ني َمِلَس نإ مث «ليخلا موحل مرح كي يبنلا

 . صنلا ةلالد

 :ةبوجأ ةثالث ىلإ ةراشإ هذهو :لاق

 :اهيف يتلا ةياوّرلا اّمأو ربات ىرخألا ةياوّرلاو« ةياوّرلا هذه ىلع دري (َّنِإف :لوألا

 .قلعتلا ””اهيلع اهيلع دري الف ؛ ٍلْيحلا مو يف َنذَأَو»

 نِ ميرحتلا ظفلب ال يهنلا ظفلب درو هاف «ميرحتلا ثيدحب ضراعملا وهو :يناثلاو

 ثيدحلااذهةم واقم * نع هب صقني مالك ثيدحلا كلذ ئو ديلا نب دلاخ ثيدح

 .مهضعب دنع[ خ/ب ۸
 هس رع جرس

 َريِمَحْلاَو َلاَعِاَو ليلو آ :ىلاعت هلوق باتكلا ةلالدب دارأ هّنإف :ثلاثلا امأو
 جرح تجرخ ةيآلا نأ لالدتسالا هجوو "4 وكمال ام قلو ةَيزَو اويل م و حس بكس وو حس مآ ل ےک

 يئاسنلا مالك لقت امل يِوَوَبلاف« هتبثأ ام -ملعأ هللاو - باوصلاو « ريشي طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 5١١(. /؟) ةيادحلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا يف رجح نبا كلذكو «(5 /4) عومجملا . ريشي :لاق

 . باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .يأ (خ) ةخسن يف (؟)

 ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا يف رجح نباو ء(1 /۹) عومجملا يف يِوّوَّتلا هنع كلذ لقن (۳)

 .(۴۷ /۸) حيتافملا ةاقرم يف يراقلاو )٠١/ ١1914((« دوبعملا نوع يف يدابأ ميظعلاو« )7/5١١(

 .507 ص ۲ج ثيدحلا اذه يف هجيرخت قبس (4)

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هيلع (خ) ةخسن يف (۵)

 )۱۸١/٤(. تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ

 ماكحإ يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . نم (ق) ةخسن يف (5)

 .(187/5) .تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا

 .(۸) ةيآلا ءلْحَّتلا ةروس



 ( هات ينال يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 arnane اسي عاج يعي عع

 ت

 ىلاعت هللا ركذف ءلْحّنلا ةروس يف يتلا تايآلا قايس هيلع لد ام ىلع معنلا ركذب «نانتمالا

 «لكألا ةمعنب نانتمالا كرتو «ريمحلاو «لاغبلاو «ليخلا يف ةنيزلاو .بوكّرلا ةمعنب نانتمالا

 قوف اهسنج يف لكألا همعن َّنأل «هب نانتمالا كرت امل اتباث لكألا ناك ولو «ماعنألا يف ركذ امك

 ىلعأب نانتمالا كرت "”نسحي الو «ةطساو ريغب ءاقبلا اهب قلعتي هنإف «ةنيزلاو بوكرلا ةمعن
 عملا ىلع لكألاب نانتمالا كرت لدف [ق /ب /]٠١١/ امهاندأب نانتمالا ركذو نيتمعنلا

 ًانسح الالدتسا ناك نإو اذهو «ماعنألا نم اهرئاظن يف لكألا ةمعن تركذ دقو ميس ال «هنم

 :نيهجو نم هنع باجي هنأ الإ

 نم «لالدتسالا نم هجولا اذه ىلع ةحابإلا ىلع ثيدحلا ةلالد حيجرت :امهدحأ

 .ةلالدلا كلت ىلإ ةبسنلاب هتوق ثيح

 معأ لكألا كرت هب رعشي ام إف «ميرحتلا نيع ىلع ةلالدلا هجوب بلاطُي نأ :يناثلاو

 (”.ةهاركلا ليبس ىلع وأ ءةمرحلا ليبس ىلع اكورتم هنوك نم
 اذه ةلالد نوك يف اوعزاني نأ مهلف لوألا اأو ءهب سأب الف يناثلا هجولا اّمأ :تلق

 ام ىلع ليلد ىلإ جاتحيف «عنملا ىلع ”ةيآلا "”[هذه] ةلالد ني ىوقأ ةحابإلا ىلع ثيدحلا

 .ملعأ هللاو .باوجلا هل متي '”لإلاو «لاق

 حص راج ثيدح ناكو ثيداحألا هذه انباحصأ ىأر او :2”[يرزاُخا] ماّمإلا لاق

 ءرخآلا ثيدحلاب هتضراعم نم عقو ام لجأل «ةهاركلاب :اولاقو «ميرحتلا يفن ىلع هومَّدق

 تقلخ اهب ِةَّنِا ىلع هّبنو «ريمحلا اهيف ركذ امك «ليخملا اهيف ركذ دقو «ةيآلارهاظ هيضتقي ايو

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لصحي (خ) ةخسن يف ()

 )۱۸١/٤(. .تارابعلا هذه ييناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ

 220/5 ) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . تايآلا (خ) ةخسن يف
 مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لوألاو (خ) ةخسن يف
 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا



 A) )يناّمكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
em LLL aramak 

 © .لكألا ركذي مو هل
 ̂ .ثّيَللا لاق يِعِفاَّسلا لوقبو «©”ساّيَع نبا لاق كلام لوقبو :تلق

 © . ليلا رخت زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ينو
 © ةيلهألا محلا ميرحت ىرَي نب ليلد « َنْخَأْلا رامْخلا نع لب يبنلا ىبتَو » :هلوقو

 .ادج ةهاركلا ةظلغم اهنأ امهرهظأ :نالوق كلذ يف اندنعو

 .ملعأ هللاو .هبراقي امو ثيدحلا اذهب ديري "”.ةّنّسلاب ةمرحم اهنأ :يناثلاو

OTTس تح  

 يضاقلل ملعملا لاكإ ٤۹(« /۳) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک «يرِزاَلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 .(۳۸۳ /5) ضايع

 «(48 /1) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف كلذكو «(5 )٩/ عومجملا يف يِوّوَتلا هنع كلذ لقن

 ينغملا يف ةمادق نباو ء(۲۹۷ )٥/ راكذتسالاو«(١٠١/7/8١) ديهمتلا يف ريلادبع نبا هنع كلذ لقت

 (۷/4) ٠

 ىلع يوّوَتلا حرش :(2187 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف كلذ درو امك ديلا قيِقد نبا كلذ ىلع صن

 . (۹۷ /۱۳) مِلْسُم حيحص

 .(187 /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف كلذ درو امكءديعْلا قيِقد نبا كلذ ىلع صن

 «(477 /1) ةنوعملا هباتك يف كلذكو ء(۲۷۷ )١/ نيقلتلا يف باهولادبع ىضاقلا نيلوقلا نيذه لقن

 .0706 /۲) ءاملعلا ةمثألا فالتخا يف ةر نباو



 (ها؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EEG7 71 ااا / SS | 

 . :سفاملا ثيدحلا ©

 رح ٌمْوَي ناك الف یخ بخ يال عاج اتتباصأ :١ :لاق هل "” وأ أ بأ نب هللادبع نع

 نأ : هللا لوسر ©" يوان ىَداَت وذا ام تع الف اهات يلا رخل يف هَ
 وعر

 © .«اتيش رثا مو نم اولا الو َروُدَقلا اوكا

 ناوضر - ةباحصلا نيب نكل  ءةيلهألا رمحلا لكأ ميرحت ىلع لدي ثيدحلا رهاظ
 نأ هركف رْهَظ اَّنأل وأ سم األ وأ ءاهنيعل تمرُح له «بارطضا - مهيلع هللا

 - اذهف -ميجلا حتفب- "لا لكأت :يأ ©" يرَمْلا ٌلاَوَج األ وأ «سانلا ةلومح ””بهذت

 .يآلا ثيدحلا يلي يذلا ثيدحلا يف نناَهِكاَقْلا لبق نم - هللا ءاش نإ - هتمجرت يتأتس )١(

 :رجح نبا لاق )۱۹٤۰(« ثيدحلا (15 5 0*/) َةَحْلَط وبأ وه يدانملا نأ ينم ىم يف اج يذل )۳

 اهجرخأ ةياور يف ءاجو ١ 1١(« /4) يرابلا حتف .كلذب ىدان الالب نأ: - أ- مِلْسُم دنع عقوو

 فز ب وعيا تلال 29۳ ) قر 0111/53 ىلا سلا ل يا

 ةَحْلَط وبأ ىدان مث ءاقلطم يهنلاب الوأ ىدان نمر لادبع لعلو :لاقف حتفلا يف رجح نبا |مهنيب عمجو
 .(568 /94) .« سجر اهنإف » :هلوق وهو« كلذ ىلع ةدايزب لالبو

 برحلا ضرأ يف ماعطلا نم بيصي ام )۲١( باب هداهجلا )10١( باتك يف يراسل هجرخأ (5)
 ميرحت (0) باب «حئابذلاو ديصلا (75) باتك يف مِلْسُمو «هوحنب (59487) ثيدحلا )۳/ ١١6١(

 .هظفلب (۱۹۳۷) ثيدحلا ١579( /۳) ةيسنإلا رمحلا محل لكأ

 ملم حيحص ىلع يوّرتلا حرش :(0078/5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ «(87 /۳) يِرِزاَلل ملعملا (4)

(4/9 

 .مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .بهذي (ق) ةخسن يف
 «(۱۸۷ )٤/ ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ ء(۳۷۹ - ۳۷۸ )٩/ ضاَيِع يضاقلل ملعملا لامكإ 000

 ء(٤٤۲ /15) يِنيعْلل يراقلا ةدمع «(47/10) يرزالل ملعملا ۲۲١( /5) يِطْرَقْلل مهفلا
 ةف نبال ثيدحلا بيرغ.ةرذعلا نع اهب ىنك رعبلا لا و:لاق مث هصنب ىنعملا اذه ةف نبا ركذ 0

(۷1/0 



 (ها؟6تر يناّهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 11020011 LTT RTO طاطا اط هه سان سس سلا

 ^“ تاهذب نال ميرحتلا"”[نود] ”ةظلغملا ةهاركلاب مدقتملا فالخلا أشنم -ملعأ هللاو

 .ميرحتلا بهذي ةروكذملا للعلا هذه

 نم ءايثالث ةزمهلا الصوب وهو ءاهوغرفو اهوبلقا :يأ « اًروُدُقْلا اوُبِفْكَأ :٠ ىنعمو

 و
 ̂ .هٌءيلقو هتك :ءانإلا تأّمك

 .ملعأ ناو" همن هام نأ: © يباّرْخَألا نبا“ ”هعزف :يِرَمْؤَجلا لاق

 يف ءاج امل قفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح  باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ةظلختملا (خ) ةخسن يف 00(

 .(5۸ /۳) يناَمكاَقْلا هنم لقن يذلا يرزاَلل ملعملا

 هنم ذخأ يذلا ردصملل قفاوملا«مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو ء و: طوطخملا يف يذلا (؟)

 .(۴۷۹ )٦/ ٍضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ :(58/7) يرزاَدل ملعملا . تارابعلا هذه يناهكافلا

 يف ءاج امل قفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .باهذت (خ) ةخسن يف (۳)

 .(48/) يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا يِرِزاَدل ملعملا

 ِمِلْسُمو يِراَخَّبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ء(۲۷۷ )١/ ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا (4)

 دبع أل ثيدحلا بيرغ ۳٤٤(« /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم :(481) يديمحلا يدزألل

 )1١5/1(. يرهوجلل حاحصلا ء(۲۹۹ )١/ يرشخزلل قئافلا (5177/5)

 تارابعلا هذه ِيناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا يِرَمْوَْلا باتك يف ءاج امل ةقفاوم يهو .معزو (ق) ةخسن يف )0(

 )1١7/1(. حاحصلا اهفورحب

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقوء ه7 ١7 ةنس تام ؛هللادبع وبأ «يباَرْعَألا نب دايز نب دمحم (5)

 .(174) مقر ٠٠١ -١١5( /1) يطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا

 )٠١۲(. قطنملا حالصإ يف تيكسلا نبا هنع كلذ لقن كلذكو )23١7/1« يرهوجلل حاحصلا



 ( ه4 نإ ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يش ماهفألا ضاير
rumeta] 

 :؟"”نسداسلا ثيدحلا ©

 « ةَوُمبم تيب هللا لوسر حم ديَِوْلا نب ُدِلاَحَو نأ ٌتْذَحَ »:لاق د5 ساّبَع نبا نع

 ِتْدَب يف ياللا ةَوْسُنلا ضْعَب لاقف هديب #4 هللا لوسر هيلإ ىَوْهَأَف " ذوُنَع بص يَ

 هدي [ق /1/158]/ هللا لوسر َحَفَرَ لكَ ديري ايي هللا لوشر او: :ةئوُميَم

 لاق. اع يشأ ءيبوق ضذأي نكي ڪل هل :لاق ؟هللا ٌلوُسَر ايوه ٌماَرَحَأ :تلقف

 )ظن لك يِبلاَو كتلك زرت اق :ٌدِلاَح

 © .ةاحملا ةراجحلا يهو :فضّرلاب ”يوشملا :« ذونْحَلا »

 :حرشلا*“

 :نيهجو نمي ةهارك ريغ نم بضلا لكأ ةحابإ يف صن ثيدحلا
 .« ؟وه ٌماَرَحَأ ١ باوج يف «ال ١ - مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق :امهدحأ

 ىلع رقي ال - مالسلاو ةالصلا هيلع- وهو ءهلكأ ىلع - مالسلاو ةالصلا هيلع - هريرقت :يناثلاو

 .هوركم الو «مارح

 .بيترتلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .عباسلا (خ) ةخسن يف )١(

 ءاسألا ضماوغ .ةليزه اهمسا :يلهابلا لاق« نيفع مأو نيفح مأ :اهل لاقيو« ديفح مآ يه هب تتأ يتلا ةفز

 .(017 /۲) لاوكشب نبال ةمهبملا

 (017119) ثيدحلا 51١( /5) بضلا (۳۳) باب ءديصلاو حئابذلا (75) باتك يف يِاَُبْلا هجرخأ (۳)

 بضلا لكأ ةحايإ يف (۷)باب «حئابذلاو ديصلا (7” 4) باتك يف مِلْسُمو « هظافلا يف رسي فالتخا عم

 . هظافلأو هفورحب )١550( ثیدحلا )9/ 27 ١6(

 ثيدحلا بيرغ «(۲۰۳ /۱) ضاع ىضاقلل راونألا قراشم ء(١۷٤ /۲) يبرحلل ثيدحلا بیرغ )٤(

 ٤١١(. /1) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا 2837 /1) يزز ا نبال

 يموُيَملل رينملا حابصملا «(187 /۸) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا (۲۸ /۷) يديهارفلل نيعلا (0)

 )۱١١/۹(. روظنم نبال برعلا ناسل ء(۳۳۲ /۱) يزرطملل برعملا بيترت يف برغملا 6«,

 .(۱۸۹ /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف كلذ درو امك ديلا قيِقَد نبا نيهجولا نيذه ركذ (5)



 ( ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Lan TTT treme aaa تيمي يمس سبيس بيع مج جددا كت مسدس ااا مسعد

 ع هاك ام الإو هتهارک نم ةفيِنَح يأ باحصأ نع يك ام الإ هيف فالخ الو
0 

 .هميرحتب :أولاق م موق نع
  # 15 . fىلا 5 222

 ^ .ةغللا لهأ لاق اذكه .ارذقت هه أ : « ُةُفاَعَأ ١ ىنعمو

e 8 وع 
 قيدصلاو بيرقلا تيب نم لكألاو «لالذإلا باب نم ناذئتسا ريغ نم هل لاخ لكأو

 الف لي هللا لوسر هقيدص تيب تيبلاو ءدلاخ ةلاخ يه ةنوميم نأل «كاذ هركي ال يذلا

 بلقل بج ةداعلا ىغتقم يف كلذ لب«هتلاخ ةيدهاو ايس ال «ناذئتسا ىلإ“ *رقتفت

 .هرطاخل شيوشتو هل رسک هكرتو «هل بييطتو "”«ىَدُهملا

 نإف .هيف مكحلا حضتي يتح هنع ثحبلاو «هرمأ يف كَّشُي اب مالعإلا ىلع ليلد هيفو

 اونوكيل كلذب مالعإلا دصقف ءبض هنأو ناويحلا كلذ نيع 5 يبنلا ملعي الأ نكمي ناك

 .هلكأ ىلع رقأ * وأ هلكأ نإ هتحابإ نم نيقي ىلع

 )١( ينانيغرملل يدتبملا ةيادب ء (58/5) ينانيغرملل ةيادبلا حرش ةيادحملا )١9؟(.

 .(۳۸۷ /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ (0)

 مالك هلك اذه انه ىلإ ةَّقيِنَح يأ باحصأ نع يك ام الإ ءهيف فالخ الو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۳)

 ٩۷(. /۱۳) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اک «يِوَوّلا

 نبال برعلا ناسل ء(۲۱۹ )٤/ دْيَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ «(۱۳۹ /۲) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بیرغ )٤(

 .(1417 /9) يرهزألل ةغللا بيذبت «(7371 /9) روظنم

 .رقتفي (ق) ةخسن يف (0)

 .ربخ هنأل باوصلا (ق) ةخسن نمهتبثأ امو .ًاربج (خ) ةخسن يف

 مالك صن هلك اذه انه ىلإ لالذإلا باب ني ناذئتسا ريغ نم هل للاخ لكأو :ناَهكاَمْلا لوق نم
 ىضتقم يف كلذ لب :يناَمِكاَقْلا لوق ادع (44 /1) ِمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو اک «يورتلا

 .ةداعلا

 ءاج أل قفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح«باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فلأ نودب .و : (ق) ةخسن يف

 .(189 /4) ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ.تارابعلا هذه ٍنناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف



 ( ها؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 kar Îmarat ا اطل 11

 | “س

 رمأ لب ؛ميرحتلا ىلع ًاليلد ةعاطتسالا مدعو ةرفّتلا قلطم سيل نأ ليلد هيفو:ق

 اك «- ثابختسالا ينعأ - ميرحتلا بابسأ نم كلذ نأب :ليق نإ كلذ نم صوصخم
D em )٤ ١ 7 © لل "يِصِفاَّشلا هلوقي 

 عومجملا )١1545/15(« يزال ريبكلا يواحلا 2587 /1) نَرُكارصتخ 76١(: /۲) يعفاشلل مألا )١(
 .(۲۱۲ /۱) يِرَوْلِل

 مالك صن هلك اذه انه ىلإ هنع ثحبلاو «هرمآ يف كاسي اب مالعإلا ىلع ليلد هيفو :ناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

 .(۱۸۹ )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اكءديعْلا قيِقَد نبا



 (هاةتز يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار

 . :“عباسلا ثيدحلا ©
 ا ]

 لكا هِتاَوّرَغ َعْبَس كي هلا لوسر عم اَنْوَرَغ» :لاق 5 یوا نب هللادبع نع

 ” .« َداَرَلا

 :فيرعتلا

 ر <

 ةَعاَقر نب ديسأ يآ نب ثراحما نب دلاخ نب ةع وأ بأ مساو «ٌقْؤَأ يأ نب هللادبع

 «ميهاربإ وبأ هتينك '”«ناوضرلا ةعيب دهش ىا يأ نب ديز وخأ "” ءيمّلْألا ةّبَلْعَت نب
 يبنلا عم هدهش دهشم لوأو“«ةرجشلا تحت عياب لف دمحم وبأ :لاقيو ةَيِواَعُم وبأ :لاقيو

 دق ناكو «دهاشملا نم نْيْنُخ دعب ام دهشو «هعارذ يف ةبرض ذئموي هتباصأو « نيب موي وَ

 )١( بيترتلا ميقتسي ىتح ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.نماثلا (خ) ةخسن يف .

 ثيدحلا )٥/ ۲٠۹۳( دارجلا لكأ (۱۳) باب ءديصلاو حئابذلا (75)باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ (؟)

 لكأ ةحابإ (8) باب «حئابذلاو ديصلا 07 5) باتك يف مِلْسُّمَو «هفورح يف ريسي قالتخا عم (0707)

 .هظفلب )١5867( ثيدحلا ١5( 45 /۳) دارجلا

 زييمت يف ةباصإلا يف رجح نباو «(۲۸1۷) مقر ۱۸١( /۳) ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا كلذ ىلع صن

 . )٤00۸( مقر ١8( /6) ةباحصلا

 هيوجنم نبال مِلْسُم حيحص لاجر :(475) مقر ٥۳۷( - 575 /۲) ربلادبع نبال باعيتسالا

 ليدعتلا «(000) مقر (۳۹۳ /۱) يذابالكلل داشرإلاو ةيادهلا (5*77) مقر )١/ ١٤١( يناَهَبْصألا

 .(741) مقر ۸٩۷( /۲) يجابلل حيرجتلاو

 )۳٤۰۸(. مقر 5١( /۳۱)رکاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ء(۳۱۸ )۱٤/ يزملل لامکلا بیذهم

 ىنكلا يف بابلا حتف هباتك يف امك ناَهَبْضَأْلا هدنم نب قاَحْسإ نب دمحم ىنكلا ثالثلا هذه ركذ

 )1١7(. مقر ١( ) باقلألاو

 موجنلا )5١1/5(« دْعَس نبال ىربكلا تاقبطلا «50(2) مقر (؟ 5 /0) يِراَخُبْلل ريبكلا خيراتلا

 .(711 )١/ يدرب يرغت نبال ةرهازلا

 يف ركاسع نبا كلذكو )70١/5( ىربكلا تاقبطلا هباتك يف درو اك ريح :هنأ دْعَس نبا هركذ يذلا

 .0404) مقر ٤۸( /۳۱) قشمد خيرات

 . 1۹۸ص ۲ج . لوألا ثيدحلا «داهجلا باتك يف يناَهِكاَقْلا لبق نو اهيلع مالكلا يتأيس :نْينُحو



 ( ها86ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
nigan pampaaimman mniا هس اس ماا  LDیس #  

 ةَقوُكْلا لزن «ناتريفظ هل ناكو «ءانحلاب هتيحلو هسأر غبصي ناكو «هرمع رخآ يف هرصب فك

 نم ةَفوُكْلاِب تام نم رخآ وهو «نيناثو عبس :لاقيو «تس ةنس اهب تامو ءاراد اهب ىنتباو

 © و ةباحصلا

 درفنأو ةرشع ىلع اهنم اقفتا ءاثيدح نوعستو ةسم ي هللا لوسر نع هل يور
 قفز هرب م. م

 8ع

 ْوَم -ملاس رضتلا وبأو 7 دلاخ يبأ نب ليعامسإو «أ "7 ف ٌهَضُْم نب َةَحْلَط هنع ىوَر

 و 'نايشلا قاحشإ وبأو - [يميتلا هللا ديبع نب رمع]

 تاقبطلا هباتك يف دْعَس نبا هيلع صن انه ىلإ هرمع رخآ يف هرصب فك دق ناكو :يناَمِكاَفْلا لوق نم )١(

 صندق ةنسلا هذه يف هتافو نإف «نونامثو: يأ تس ةئس اهب تامو :هلوق ادع (707/5) ىربكلا

 ليْجولادّمْأل تاقثلا ةفرعمو 4611 )١/ مهتايفوو ءاملعلا دلوم هباتك يف مك ر نبا اهيلع

 .(۸9 )مقر( 79)

 درو امك ءيِوّوَتلا مالك صن اذه انه ىلإ نوعستو ةسخ هللا لوسر نع هل يور :ٍناَهِكاَقْلا لوق نم
 . (۲۸۷) و (155) يزول ا نبال رثألا لهأ موهف حيقلت ۲٤۷(« /۱) ءامسألا بيذه# هباتك يف

 ةنس تام ؛ةسماخلا نم ءلضاف ءىراق ةقث «يفوكلا يمايلا بْعَك نب ورمع نب فرصم نب ةَحْلَط

 .(4"1+7) مقر (۲۸۳) بيرقتلا .ع ءاهدعب وأ ه١ 1۲

 .عه ٠٤١ ةنس تام «ةعبارلا نم «تبث ةقث «يلجبلا مهالوم «يِيَمْخَألا دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 )٤۳۸(. مقر )١٠١1( بيرقتلا

 يتلا هللادْيَبُع نب رمع ىلوم وهف هتبثأ ام باوصلاو « عيِطُم ِنْبا ىلوم: طوطخلا يف هتدجو يذلا

 «(۲۱۹۰) مقر (۲۲۷) بيرقتلا .يندملا ثيغلا وبأ لاس وه عيطم نبا ىلوم نإف «عيطم نبا لوم سیلو

 ناكو «تبث ةقث «يندملا يملا هاد نب رمع لوم ءرضّتلاوبأ ةّيمَأ يآ نب ملاس وهف انعم يذلا امأو

 .(1179) مقر (777)بيرقتلا ه159 ةنس تام «ةسماخلا نم لسري

 نيعبرألا دودح يف تام «ةسماخلا نم ءةقث ءيفوكلا «ِنابيَّسلا «قاَحْسِإ وبأ :ناميلس يبأ نب ناميلس

 .(5574) مقر (9١؟) بيرقتلا .ع ءةئمو

 لامكلا بيذبت يف ءاج ال قفاوملا باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .وبأ نودب ميهاربإ (ق) ةخسن يف

 )۳۱۸/۱٤(. يزملل



 : (ه/74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ت ی س

 © .ةعامجلا هل ىوَر ٩ یکسکسلا نه رلادبع نب [ق /ب //

 : حرشلا

 ىلإ رقتفي له فلتخا نكلو  .هيف فالح الو«دارحلا لكأ ةحابإ ىلع ليلد ثيدحلا

 طارتشاب :* هتياور يف دَمْنَأَو ©” هباحصأ روهمجو «هنع روهشملا يف كلام لاقف ؟ ال وأ ةاكذ

 ءاملا يف هقيرغت وأ هلجرأ عطقت نأب امإ «بابسألا نِي ببسب تومي نآب كلذو «هتاكذ

 طرتشي ملو«هيلع سلجيو ؟”رئارعْلا يف ىس وأ «قلسي وأ ءايح رانلا يف هحرط وأ «نخاسلا

 .انباحصأ نم“ مگا دبع نبا الو عفان نبا الو ةي وبأ الو ”يِعِفاَشلا كلذ

 نم «ظفحلا فيعض قودص «ريخص ىلوم «يفوكلا ؛ليعامسإ وبأ ءيكسكسلا نمحرلادبع نب ميهاربإ ()
 .(؟١ 5) مقر (4۱) بيرقتلا .س د خ .ةسماخلا

 لامكلا بيذهت يف يزملا هركذ ام اذه انه ىلإ فرصم نب ةَّحْلَط هنع ىور :يناَهِكاَقْلا لوق نم (؟)

615-81 

 «(۱۹۰ /4) ديلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ )1١77/16(: ملم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش (۳)
 )٤/ ٠١۳(. ِفاَرَقْلل ةريخذلا

 بجاحلا نبال تاهمألا عماج «(01/ /۳) ىربكلا ةنودملا ء(۲۴۹ )١/ ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا ()

 نبال نآرقلا ماكحأ ء(۳۸۲ /۸) ربلادبع نبال راكذتسالا «(۲۷۷ /۱) باهولادبعل نيقلتلا 273719

 .(۱۸۷) ربلادبع نبال يناكلا «(۷۹ /1) يبرَعْلا

 )١/ ٤۷۷(. ةمادق نبال يفاكلا ء(١۳۸ )٠١/ يِواَدُرِوْلل فاصنإلا ((710 /9) ةمادق نبال ينغملا (6)

 «بيطلا اهيف لَم ءلادعألاو «ُلالجلاو« رئارّعلا :حئالوْلاو ةراّرِغْلا: ةحيلّوْلاو: روظنم نبا لاق )0

 . (1۳۸/۲) برعلا ناسل .هوحنوع ّرَبلاو

 يول عملا ٣ ١ /17) مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَّنلا حرش «(۲۳۳ /۲) يعفاشلل مألا )۷(

 .(09/16) يِدْرَواََل ريبكلا يواحلا «(۲۲ /۹)

 )٤/ ۷١(. يناَيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا ()

 .(179/9/) هعماج يف يِْطْرَقْلاو ء(۲۳۹ /۱) ةّيِطَع نبأ زيجولا ررحملا بحاص كلذ ىلع صن امك (4)

 بيترت .ه1 17 ةنس يفوت «رْكَب وُبأ ِيِشَرَقْلا يِدَسَأْلا تباث نب عفان نب هللادبع :وهف عفان نبا امأو

 1٤١- 1٤١(. /7) ضاّيِع يضاقلل كلاسملا بيرقتو كرادملا

 .(۲۳۹ )١/ َةّيَطَع نبا زيجولا ررحملا بحاص كلذ ىلع صن امك(١1)



 (ه174ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 1911 r 1 202ز>|1 11111111 ااا اس |

 هب عنصي ىتح ال :مساّقْلا نبا لاقو .هتاكذ همضف ةرارغ يف مض نإ :بُهو نبا لاقو

 لاقو.ءاملإ يف حرطلا وأ «ةحنجألا وأ ءلجرألا وأ «سوؤرلا عطقك «هنم تومي ءيش

 «لكؤي مل «حانج وأ ءلجر عطق نم تام نإ :بّهْشَأ لاقو .درابلا ءاملا يف حرطي ال :نوُنْحَس

 ^ .لسنيو اهب شيعي دق ةلاح األ

 .ملعأ هللاو .ةداعلا ىرجم يف ديعب وهو :تلق

ARTهسا  

= 

 رونلا ةرجسش .ه ۲٠١ ةنس يفوت ؛دمحم وبأ «نيعأ نب مكحلادبع نب هللادبع :وهف مكحلادبع نبا امأو

 .(۴۷) مقر (69) فولخمل ةيكزلا

 اهلقن اى مهنع هيطع نبا اهلقن دق ٍبّهْشَأو هنوُنْحَسو «مِساَقْلا نباو ءبُشو نبا لوق لاوقألا هذه )١(

 .(؟ )١/ 1٠ ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .يناَهِكاَقْلا مهنع



 (ه1؟4ت) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
akai |ل و 771077 21 0 6 0 جي سس  

 :"”نهاثلا ثيدحلا ©

 ٍةَدِئاَي اَعَدَق «ٌيِرَعْشَأْلا ىَسوُم يب أ َدْنِع انك انك » :لاق يمزح برش نب مڌر نع

 E د 06ج ها 00
 اك لَه :لاقف لاَ يبس هيَ هللا ميت يِنَب نه ^ جر لحد اجد م اھل . 0
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 كلا .« هنم لأي هلا َلوُسَو تيأر نإ
 نملك :لاقف ف
 :فيرعتلا

 «ةمجعملا يازلا حعفب وه - يرض يدزألا يمزح ا يعباتلا برم نب ُمَدْهَر

 رسكو «ةمجعملا داضلا حتفو ميلا مضب - بّرَكُم - ةلمهملا لادلا حتفو «ءاملا نوكسو
 .يرَعشَلا ىسوم ابأو هنْيَصُخلا نب نار عمس «مِلْسُم بأ ىتكي - ةددشللاءارلا

 ,”مصاع نب مساَقْلاو ءةبالق وبأو 2 يعَبُضلا َناَرْمِع نب رصن ةرمج وبأ هنع ىوَر

 قارا رطمو

 .بيترتلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.عساتلا (خ) ةخسن يف ()

 ةدمع دئاوفب مالعإلا .هنع ديدشلا ثحبلا دعب همسا ينرضحي ال مهبملا لجرلا اذه نقلا نبا لاق (؟)

 )٠١/ ١١١(. ماكحألا

 )17/40 يرابلا حتف .هسفن مهبأ يوارلا مدهز وه :رجح نبا لاق

 .(1079) يِدْدَمَقْلَمْلل برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةيابن .ةّناَتِك نب فانم دبع نب ركب ينب نم نطب (۳)

 هوحنب 51٠١( /0) جاجدلا محل (11) باب «ديصلاو حئابذلا (70) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخآ (:)

 نأ اهنم اریخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن (۳) باب ؛ناييألا (۲۷) باتك يف مِلْسُمو ءارصتخ

 .هقورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1144) ثيدحلا ۰ /۳) هنيمي هنيمي نع رفكيو ريخ يذلا ينأي

 نم «تبث ةقث «هتينكب روهشم هَناَساَرخ ليزن ءيِرْضَبْلا هرج وبأ «يعَبْضلا ماصع نب ناَرْمِع نب رصن
 )۷١١۲(. مقر (051) بيرقتلا .ع ه ١۲۸ ةنس تام «ةثلاثلا

 (100) بيرقتلا .س مت دم م خ ءةعبارلا نم «لوبقم «ينيلكلا :لاقيو ءيِميِمَّتلا مصاع نب ماقا

 )۵٤٦٥(. مقر

 ءأطخلا ريِشَك قودص ةَّرْصَبْلا نكس ءيناَساَرْملا مهال وم ءيِمَلُّسلا .ءاجر وبأ «قاّرَوْلا ناّرْهَط نب رَّطَم

 بيرقتلا .5 م تخ «عست ةنس :لاقيو ه١١٠ ةنس تام ؛ةسداسلا نم «فيعض ءاَّطَع نع هثيدحو

 .(55949) مقر (074)



 ١ (ه1؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 © .نيحيحصلا يف هثيدح جرخأ

 :حرشلا*

relly aأة “ (Dro,هل  
 .ةلمجك 0 ةديم :ىرخ ةغل « ةدئاملا » يف

 “ليمو كرحتت :يأ اهيلع اهب ديم اَّتأل ةدئام تيمس:ليق

 ركذلل ةجاجد ةدحاولا ءاهرسك نم حصفأ هيف لادلا ٌحْنَقَو «فورعم : « جاَجَدلا »و

 .ىثنألاو

 الأ ٍةَّطَبو ِةَماَمَع لغم «سنج نم ٌدحاو هنأ ىلع هتلخد اإ ءا َّنأل :يِرَمْؤَجْلا لاق
5 0 .©( 
 :ريرج لوق ىلإ ىرت

 “سيقاوتلاب حرَقَو جاجڏلا ترص *«**#* يقرا ٍنيَرْيدلاِ تركت ا

 .كويدلا َءاَقَر :ىنعي انإ

 .ىهتنا .لْرعلا نم هيك: 1ةَجاَجَدلا» و

 9 .فقوت وأ أطبت :(ًاَكَلَك ١ ىنعمو

 ينطقرادلل مهدعب نمو نيعباتلا ءاسأ ركذ )7١١1(« مقر (797/9) يزمل لامكلا بيذب#

 )٤۹(. مقر(

 ناسل يف ءاج امل قفاوملا«مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ديم (ق) ةخسن يف

 )١55/١5(. يرهزألل ةغللا بيذبت 5١١(« /7) روظنم نبال برعلا

 يدير سورعلا جات 2588 /0) سراف نبال ةغللا سيياقم 41١(« /۳) روظنم نبال برعلا ناسل
 )١۱١١(. يرهزألل يِيِفاَّشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا 22145 /4)

 مقر (؟91/؟) ءارعشلا لوحف تاقبط .ه١١١ ةنس ينوت «ةرزج وبأ «ىفطخملا ةّيِطَع نب ريرج

 .(145 /۷) يِزْوَحْلا نبال مظتنملا (۳۸۸)

 . )۲٤۹( هناويد يف هيلع صوصنم وهف تيبلا اذه امأ

 ناويد يف ال قفاوملاءمالكلا ميقتسي ىتح .باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .سيقاونلا (خ) ةخسن يف

 )۲٤۹(. ریرج

 مالك صن اذه انه ىلإ اهرسك نم حصفأ هيف ٍلادلا ٌحْنَقو .فورعم « ٍجاَجَدلا »و :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(۲۹۰ /۱) حاحصلا هباتك يف درو اک «يِرَهْؤَحْلا

 .(77482/5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا



 (ها؟ةت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Nhe 1110090000 RL TTT nasen 

 ظفلب «ثنؤملاو ءركذملاو «عومجملاو «ىنثملل نوكي نأ امههحصأ ناتغل « لَه » يفو

 لهأو ءزاجحلا لهأ ةغل هذهو مله مهبول لامل :ىاعت هلوق ©” مهنمو ءدحاو
 ©9:ءاسنللو يله :ةأرمللو ءاوُحَّلَم :عمجللو ءاّلَه :نينثالل نولوقيف ءاهنوف ّريصي دجن
 كّنأك - ءاهماو فلألا ةحوتفم ملأ مَالإ :تلق ءاذك ىلإ مله :كل ليق اذإو نْمّعّلَم

 :كل لاق اذإو [  هيلع ] تناك ام ىلع ءاح لا تكرتو ء[خ /ب /754] /كلَأ َءالإ :تلق

 ^ .هكيطعأ ال :يأ هّلَمَأ ال :تلق هتاه :يأ اذكو اذك مله

 كسفن :اودارأ مهَئأك هعمج: يأ هِنَعَش هللا :مهوق نم ل هلصأو ”:ليللا لاق

 العجو «لامعتسالا ةرثكل اهُملأ تفذح (َّنإو «هيبنتلل [ق /1/١1/ :اّمو برقا :يأ انيلإ

 ۰ © ؛اًدحاو اسا

 وحنو «تاه :ىنعمب تناك اذإ ةيدعتمو «لبقأ :ىنعمب تناك اذإ ةرصاق لمعتستو

 .هليثع ضم دقو «كلذ

 .جاجدلا لكأ زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هنمو (ق) ةخسن يف )١(

 )١8(. ةيآلا «بازحألا ةروس (۲)

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح «ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ءاسنلاو (ق) ةخسن يف (۳)

 ٠١١۷(. /۲) يرهوجلل حاحصلا . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 صوصنم هلك اذه انه ىلإ ءدحاو ظفلب «ثنؤملاو «ركذملاو ؛عومجملاو : مله يف ناَهِكاَقْلا لوق نم
 ٠١١۷(. /۲) يرهوجلل حاحصلا باتك يف هيلع

 ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو ه١١ ةنس يفوت «نمحر لادبع وبأ «يِديِاَرَفْلا رمع نب دخ نب ليلا
 توُقاَيِل ءابدألا مجعم «(۱۷۲) مقر ( 218 - ۵۵۷ /۱) يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف

 .(507) مقر (۳۰۳ /9) يومحلا

 روظنم نباو«(14 ٠ /۲) رينملا حابصملا يف يمويفلاو ؛( 10177 /7) حاحصلا يف يِرَمْؤَجْلا هنع هلقن دقف

 .(46 /9) مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يِوّونلاو )2518/1١1(« برعلا ناسل يف



 (ها/؟4تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | “کت ا رر او ھی تمت 107110:171171001010177101001010101010101101000010 0

 للع لجرلا اذه نأ ىرخأ ةياورب نيبت دق هّلإف ءلصألا ىلع ءانبلا ىلع ليلد هيفو :ق

 لكأ نوكيو «لصألا ىلع ءانبلا يف انلق اك نوكي نأ اًمإف  هرذقف ًائيش لكأي هآر لأب هرخأت

 .ةساجنلل هلكأب رابتعا ال هنأ ىلع ًاليلد كلذ نوكي وأ ءًاهوركم رذقلا لكأي يذلا جاجدلا

 .” ةكالتا نبل نع يهنلا ءاج دقو

 ^ .لكؤت مل ةساجنلا لكأب اهمحل ريغت اذإ : ءاهقفلا لاقو

 .هلمأتف ٌرظن مالكلا اذه يف :تلق

2 4 
 ىسوم وبأ لاقو« َنَمَيْلا لهأو َنييِرَعْشَأْلا مودق )۷١( باب «يزاخملا (1۷) باتك يف يِراَخَبْلا هجرخأ

 «ناييألا (۷) باتك يف مِلْسُمَو .(417؟5) تيدا (5/*1591) « مهنم انأو يتم ْمُه » 4 يبنلا نع

 هنيمي نع ٌرََّكُيَو ريخ وه يذلا ياي نأ اهنم اريخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن (۳) باب
 .(1519) ثيدحلا( ۲۷۰ /۳)

 «(1۸11) ثيدحلا ١94( /5) ىربكلا يِئاَسّنلا نئس :(718/87) ثيدحلا (88 01 /7) داد يبأ ننس

 )۲٦۷۱(. ٠ ثيدحلا (۲۹۳ /۱) دما دنسم

 ١١۷(. /1) يزول ا نبال ثيدحلا بيرغ .ةرذعلا لكأت يتلا لالا

 يواحلا «(۳۲۹ /۹) ةمادق نبال ينغملا )١/ ٠١(« ةمادق نبال يفاكلا ء(١٠ 5 /) ِيفاَرَقْلل ةريخذلا

 .(158/16) يِدْرَواَلل ريبكلا

 قيقد نبا مالك صن هلك اذه انه ىلإ جاجدلا لكأ زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ينو :ناَهِئاَقْلا لوق نم

 )٤/ ١۹۱(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک دیا



 ( ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رنشاغلا ثيدحلا ©

 20 (اَهّقِعْلُي وأ َهَهَحْلَي

 :حرشلا*»

 يدي يريغ تقعلاو تس :يأ ًاقْحَل حتفلاب ُهَقَعْلَأ رسكلاب ءيشلا ٌتْقِعَل :لاقي

 نم يناثلا لوعفملاف "” «نيلوعفم ىلإ يناثلاو هيحاو لوعفم ىلإ ىدعتي لوألاف «يعابر

 ^ ماتَ اهم وأ » :ةياور هيف نأ نظأو ءفوذحم ىعابرلا
aٌقَعَلُي ام مسا:قوُعَللاو ؛ةدحاولا ةّرملا - حتفلاب - :ةَمْحَللاو ه) ورو 4 و 8 2 8 . © 

 © .(ةَكَريلا ِهِماَحَط يأ يف يردي ال هنإف» :تاياوّرلا ضعب يف همامتو

 ليدنملاب حسمت نأ لبق اهصمو عباصألا قعل (20) باب ءةمعطألا (۷۳) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ )١(

 قعل بابحتسا (۱۸) باب «ةبرشألا (75) باتك يف مِلْسُمو .هظفلب )٥۱٤۰( ثيدحلا (۲۰۷۷ /)

 ١٠١٠١( /۳) اهقعل لبق ديلا ىذأ نم اهبيصي ام حسم دعب ةطقاسلا ةمقللا لكأو ءةعصقلاو عباصألا

 .هظفلب (۲۰۳۱) ثيدحلا

 ۱١۷۳(. /؟) حاحصلا هباتك يف اك يِرَمْوَْلا كلذ ركذ (؟)

 يف درو اك هديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن اذه انه ىلإ ٍدحاو لوعفم ىلإ ىدعتي لوألاف :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۳)

 .(۱۹۲ /4) ماكحألا ماكحإ هباتك

 يِرَدْبَعْلا دمحمل لخدملا باتك يفي يبنلل ةبوسنم ةياورلا هذه تدجو دقو اهدنس ىلع فقأ ل (5)

 .هريغ ىلع فقأ لو (۲۱۷ /۱) يالا

 مظعألا طيحملاو مكحملا ء(١١١ )١/ يديهارفلل نيعلا ء(١۷١1 - 11۷۳ /۲ ) يرهوجلل حاحصلا (5)

 روظنم نبال برعلا ناسل :.(557؟ /5) سراف نبال ةغللا سيياقم )١/ ۲۱١(« ةَديس نبال

KAD: 

 ةمقللا لكأو ءةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا (۸) باب ءةبرشألا )۳١( باتك يف مِلْسُم هجرخأ )0

 .هظفلب (۲۰۳۳) ثيدحلا 17٠( 5 /۳) اهقعل لبق ديلا ىذأ نِ اهبيصي ام حسم دعب ةطقاسلا



 ( ها/:ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هنع ءانغتسالا عم «هب حسمي ال ثيولت ةدايز هيف كلذ لبق اهحسم نأ ُلَلَُي دقو: ق

 © .هنع لدعي مل ليلعتلاب ثيدحلا حص اذإ نكل «قيرلاب

 .(197 )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبا مالك صن ىهتنا (۱)



 (د٤۷۴ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 :لوإلا ثيدحلا © 1

 اک راي :تلقف كي هلا َلوُسَو تيت :لاق نَا ةَبلْعَت يبأ نع

 يِلكبَو لَه سيل يذلا يلگيَ ءيِيْوَع ُديِص ڈی ضزأ ينو مين يف لكأتفأ بات له

 اَ ذو ناكا لف ةينآ نو "” - ينعي - َتْرَكَذ ام ام :لاق يل ُحُْلْضَي امف للا

 هلا مشا ترد كيوب تْدِص امو ءاهيف اوُنُكَو او غا اود م نو ءاهيف اولا الف

 ملا يع كلك تنص امو لکت هلل ما تكد ملا كگ تن امو لکت

 © .« لكَ ُهَئاَكَد َتْكَرْدَأَف

 حتفو«ةمجعملا ءانخلا مضب - ٌيِنَشُّملاَو «بِشاُت نب موُتْرُج همسا "”[ليق] بلع وبأ
 و ر و 0 2 2 اھ >3 ا 9

 نب ةَرَبَو نب رم نب لِئاَو وهو ءةعاّضق نيشخ ينب ىلإ ب :م - نون اهدعب «ةمجعملا نيشلا

 اهركذ دقو يبمدقملا ينغلا دبع نم تسيلو ؛ثيدحلا يوار ْنِم - ملعأ هللاو- ةجردم ةظفللا هذه )١(

 ) ماكحألا ةصالخ يف يِّرم نباو 47١(« /7) نيحيحصلا نيب عمجلا هباتك يف- اضيأ- يِدْيَمُحْلا

 م

 لامكلا بيذسبت. كلذ ركذ مث اريبك افالتخا هيبأ مساو همسا يف فلتخا :يزملا ظفاحلا لاق دقو

 )¥ رلظ

 ثيدحلا )٥/ ۲٠۸۷( سوقلا ديص (4) باب « ديصلاو حئابذلا (75) باتك يف يِراَخُْلا هجرخآ

 نم لكؤي امو حئابذلاو ديصلا )۳٤( باتك يف مِلْسُّمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب 71

 يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۱۹۳۰) ثيدحلا ١16157( /۳) ةملعملا بالكلاب ديصلا )١( باب «ناويحلا

 .هفورح

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 لامكلا بيذبت. كلذ ركذ مث اريبك افالتخا هيبأ مساو همسا يف فلتخا :يزملا ظفاحلا لاق دقو

(YT) 



 (ها/؟4ت) يناهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 و

 نيس و” .ةَعاّضق نب فاحلا نب َناَرْمِع نب [ناولُح] نب - ةمجعملا نيغلاب - بلغت
 O شخ هام
 رم نسحا ررعصت

 :حرشلا ج

 :-اًسيأ- دّيَصلاو«هداطصا :يأ هداَصَيو هّديِصَي ُهَداَص ردصم ٌدّيَصلا :ةغللا لهأ لاق

 ©” .رحبلا ديصم : يأ 746 ,ُهَماَعطَو ربل يص كَل لیا :ىلاعت هللا لاق '”ٌديِصَملا

 :لئاسم ىلع لمتشي ثيدحلاو

 يف فلتخا دق ناك نإو «لسغلا ىلع نيباتكلا يناوأ لامعتسا فقوت هرهاظ :ىلوألا

 [ق /ب /1١1/ ".بلاغلاو لصألا ةلأسم ىلإ عجري فالخلا أشنم ٌنأكو «كلذ

 بلاغلا ن دافتسملا نظلا نف «نظلا ةبلغ حيجرت ىضتقم ىلع راج ثيدحلاو :ق
 .لصألا نم دافتسملا نظلا ىلع حجار

 ديص ام ميرحتو :ملعملا ”بلكلاو سوقلاب دايطصالا زاوج ىلع ليلد هيف :ةيناثلا

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا هتبثأ امو « ناولع : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 كلذكو )١١1(. طايخ نب ةفيلخل تاقبطلا ١44(: /5) ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا

 ١۷١(. /؟)يناَعْمَّسلِل باسنألا

 .(7307/؟) يناَعْمَّسلِل باسنألا ء(۱۱۸) طايخ نبال تاقبطلا ()

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك «هفورحب ديلا قيقد نبا نم يناَمِكاَقْلا هذخأ هلمكأب فيرعتلا اذه (1)

(19/5). 

 . (۲۳۹ /۲) هيوبيس باتك . ًافيفخت ةدرفملا ءاسألارخاوأ فذح :ميِخْدَّتلاو

 .(4789 )١/ حاحصلا يف درو امك ءيِرَمْوَجْلا مالك صن اذه

 .(95) ةيآلا ديالا ةروس

 مولعل ليهستلا )8١/17(( يِزاّرلل ريبكلا ريسفتلا ,(18/5) يطْرَقْلل نارقلا ماكحأل عماجلا

 .(۱۸۹ /۱) يِبلَكْلا يِطاَنْرَعْلل ليزنتلا

 )٤/ ١95(. ماكحألا ماکحإ هباتک يف درو امك ديِعْلا قیقد نبا مالك صن نم بيرق اذه

 )٤/ ١94(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيِقد نبأ مالك صن يهتني انه ىلإ



 : ( هاتر يِنامكاَفْنا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Ea rra Lmn يا وا اا هع ع اال

mk RRR 

 « لَكَ ُهَئاَكَذ َتْكَرْدَأَك» :ملعملا ريغ يف - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ةاكذلا طرشب الإ ملعملا ريغب

 .ةيعرشلا ةاكذلا ىلع افقوتم لكألا لح لعجف

 يف سيلو «”ءالشألاب ثعبنيو «راجزنإلاب رجزني نأ ربتعملا ميلعتلاو :ءاهقفلا لاق

 .فرعلا ىلإ كلذ يف اوعجر مّئأكو «ميلعتلا قلطم هيف (منإ انييعت كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا

 .ملعأ هللاو

 عراشلا نم ديدحت هيف دري مل رمأ لك: - هللا مهمحر - انخويش ضعب ةدابع نمو

 ° .ءالقعلا فراعت ىلإ هيف عوجّرلاف

 ةيمستلا بوجو هرهاظ « هيلع هللا مسا َتَرَكَذَو >: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :ةثلاثلا

 لكألا ةحابإ-مالسلاو ةالصلا هيلع - هفقول«لاسرإلا دنع ةيمستلا طرتشي نَم هب جتحيف

 ° اهيلع

 -ًاضيأ- اندنع ةحيبذلاك «لكأ ايسان اهكرت نإو «لكؤي مل ًادماع اهكرت نإ انيهذمو

 6( .انيهذم نم فورعملا وه اذه

 همالك صن نم بيرق وهو ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديعْلا قيِقد نبا مالك صن اذه

(/140(. 

 :امهالّْشَمْساو بلكلاو َةاَّشلا لشو هَتوَعَد اذإ هب ٌتْسَمْرَقَو بْلَكلا تْيلْشَأ: روظنم نبا لاق

 . (447/15) برعلا ناسل . اًهئأرسأب امشاعد

 مالك صن نم بيرق اذه انه ىلإ راجزنإلاب رجزني نأ ربتعملا ميلعتلاو :ءاهقفلا لاق :يناَمِكاَمْلا لوق نم
 ١144(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديلا قيِقَد نبا

 ١98(. /4) همالك صن نم بيرق وهو ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قيِقد نبا مالك اذه

 ريلادبع نبال ديهمتلا ۲٠١( /5) ربلادبع نبال راكذتسالا ۵١(« 5 - 1 /۳) ىربكلا ةنودملا

 «(7017/0) يِْطْرَمْلل مهفملا (177/77) يجابلل ىقتنملا (18*) ريلادبع نبال يفاكلا (۳۰

 ةلاسر حرش ينادلا رمثلا ء(۹١ )٦/ ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(١٤ /۳) يرزاَلل ملعملا

 .(507) يرهزألل يناَوَرَقْلا



 (ه١٠۷ت) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير (
 u تتحلل ك سا سس سس LLL سس سس سس سس سس سما

 نعو“'”ةبجاو ال ةنونسم هدنع ةيمستلا َّنأل مرحي ال :نيهجولا يف يِعفاَّشلا لاقو

 دمعلا نيب ةَقيِنَحوبَأ قّرفو اقلطم ةيمستلا طارتشا اهرهظأ ثالث تاياور دّمأ

 .ملعأ هللاو .نحن هلوقن امك« "7نايسنلاو

 ال ملعملا بلكلاب ديص ام نأ ىلع ةرهاظ ةلالد لدي ثيدحلا [خ /أ /]٠١۲/ :ةعبارلا

 هنأ افالخ ملعأ الو «هابإ بلكلا لتق يف ليصفت ىلع ءاملعلا بهذم وه اك 7 «ةاكذ ىلإ رقتفي

امأ ءهل ةاكذ كلذ نأ بيلخت وأ بيبنت نم حرجبب هيف رن وأ «هلتاقم ذفنأ اذإ
 وأ همدص ول 

 دنع ديصلا فلت نإ امأو 2”.اندنع فالخ هيف اذهف احرج نوكي ال ام كلذ وحنو هحطن

 ̂ .هلكأ زوجي الف ءًاشَهَد وأ ًاعزق هل ابلاط هريغ وأ بلكلا ةدهاشم

 .هقفلا بتك يف بعوتسم بابلا اذهو

A TLتلا  

 يِوَوُنلا حرش «(۳۰۱/۸) يِوّوّنلِل عومجملا ٠۸ ١(« /۷) اَرَكْلل طيسولا ء(۲۲۷ /۲) يعفاشلل مألا

 لافقلا يشاشلل ءاملعلا ةيلح ٠١١(« /4) رجح نبال يرابلا حتف ء(۷۳ /۱۳) مِلْسُم حيحص ىلع

 7١6(. /۳) يِوَوَنلِل نيبلاطلا ةضور (۳۹۷ /۳)

 . (۲۹۳ - ۲۹۲ /4) ةمادق نبال ينغملا

 مْيَجُن نبال قئارلا رحبلا «(07 - )5١/7 يِلْيّزلل قئاقحلا نييبت ء(۷۷ /۳) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت

 .( ه١

 .(147 /4) همالک صن نم بيرق وهو ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك اذه

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو . و (ق) ةخسن يف

 . (175 /۳) يالل ىقتتملا

 .(۲۷۳/۱) باهولادبعل نيقلتلا



 (ها74ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :يناثلا ثيدحلا © 0

 ليز ينإ هللا لو نر اي: :تلق » :لاق متاح نب ٌيِدَع نع راح ا نب عات نع

 ت َبْوَكَدَو كع َكَبْلَك َتْلَسْرَأ اذإ :لاقف هللا مسا ٌرُكذَأَو لع َنْكِسْمُيق َكَمَّلحْلا بالكل

 سيل بك ارغب لام يَ دَ :لاق ؟ نل نِ :ٌتلق « كيلع كسمأ ام لَكَ هللا مش

 ٍضاَرْعْلا ب َّتْيَم و اذإ : لاقت ُب َدْيَّصلا ضا َرْخلاِب يهزأ يف: تلقءاهنم

 0 لكأت الف“ ”هِضْرَعِ ُةَباَصَأ نإ نإو لکی قرح ةف

 نأ الإ » :هيفو «هوحن ٌّيِدَع نع يِبَّْشلا ثيدحو

 اطا ذرو يت ىلع كن اهنإَنوُكي ذأ تاع نإ

 * .«َِغ لع مست لو َكيلك ىلع تیس
 اح ُهَتْكَرْدََف َكْيَلَع كَسْمَأ ْنِإَف هللا مشا رَكْذاَق ' ”ملعملا َكَبْلَك َتْلَسْرَأ اذإ » :هيفو  BI ° O awit creده و  | Trهمسك 2 2

 ليقو ه۸ ةنس يفوت ءبُهو وب :ليقو ؛فيرط ابأ ّيِدَع ىنكي ؛يئاطلا هللادبع نب متاح نب ٌُيِدَع (۱)

 .(095) مقر (۱۳ )٤/ ريثألا نبال ةباغلا دسأ .كلذ ريغ

 )174/١(. ضايع يضاقلل راونألا قراشم . عطقو قش :يأ قهز

 مِلْسُم حيحص يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ ام.ضرعب (خ) ةخسن يف

 .هيلع فقأ مل (خ)ةخسن يف ءاج امو (۱۹۲۹) ثيدحلا ( )0 ١1579

 ۲٠۸۷( /5) هضرعب ضارعملا باصأ ام (۳) باب ءديصلاو حئابذلا (70) باتك يف يِراَخُمْلا هجرخأ

 )١( باب «ناويحلا نم لكؤي امو حئابذلاو ديصلا )۳٤( باتك يف مِلْسُمو هوحنب (20170) ثيدحلا

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١979( ثيدحلا ١014( /7) ةملعملا بالكلاب ديصلا

 ثيدحلا (؟ )٠85/0 بلكلا لكأ اذإ (۷) باب هديصلاو حئابذلا )۷١( باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ (5)

 ِهِرْيَغ ىلع مس لو كلك ىلع َتْيَمَس َتْيَيَس انف » :هلوق ادع «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١(

 ةملعلا بالكلاب ديصلا )١( باب ءناويحلا نم لكؤي امو حئابذلاو ديصلا (74) باتك يف منش«

 . « هِرْبَغ ىلع مس و كبل ىلع َتْيَمَس انف  :هلوق ادع هفورحب (۱۹۲۹) ثيدحلا (1674/)

 فنصمو «(۱۷۹۷) ثيدحلا (؟00 /4) يِذِمدَتلا ننس يف ءاج امل ةقفاوم يهو َتّلَكُما (ق) ةخسن يف

 دَمْنَأ دنسمو ((580) ثيدحلا (۲۱۷ /۲۲) ريبكلا مجعم ا يف يناَرََّطلاو ء(۲۳۲ /4) ةبيش يآ نبا

 . (۱۷۷۸۵) ثيدحلا )٤/ ۱۹٩(



 (ها؟4ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعن ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 3 ههه س يوو I ری ا و

 ^. ئاگد بلکْلا دخ نق ُهْلُكَف هنم لکا لو لف دق ُهَتكَردَأ ْنَِو حبذا

 7.٤ هيلع هللا ج مشا [ق /أ /1711/رُكْذاَف ٌكِيْهَسِب َتْيَمَر اذإ ١ :-ًاضيأ- هيفو

 ٌرَكَأ الإ هيف ذج ملف - ةثالثلاو نيمويلا :ةياور يفو - نيموي وأ اَمْوَي َكْنَع َباَع ْنِإَف » :هيفو

 وأ ُهَلَتَق هاا يردن ال َكَنِإق لُكأت الف ِءاملا يف اًقيِرَغ ُهَئَذَجَو ْنِإَوءَّتْعِش نإ ْلُكَف َكِمْهَس معو مسيو
 قفز

 رامعو «هللادبع نب ريرجو « ةّمْيَدَح عمس «يعباتلا يفوكلا يِمَحَّنلا ثراحلا نب مامه

 (0.دوسألا نب دادقملاو «متاح نب يدعو «ةشئاعو ساپ نب

 7 .نمحر لادبع نب ةّرّيوو «يِصَحّنلا مي ميهاربإ هنع ىور

 بالكلاب دْيَّصلا )١( باب «ناويحلا نم لگو امو و حيا لاَ ِدْيَّصلا (74) باتك يف مِلسُم هجرخأ 220
2 

 .(۱۹۲۹) ثيدحلا ۱٥۳۱) /۳) ِةَمَّلَعْلا

 بالكلاب ٍدْيَّصلا )١( باب «ناويحلا نم ُلَكْوُيامو اَّلاَوِديَّصلا (۳) باتك يف ملن هجرخأ 02

 .(۱۹۲۹) ثيدحلا ( ١٠689 /*) دملا

 بالكلاب ٍديَّصلا (1) باب ءناويحلا نم لگو امو جِئَبّدلَو طلا (74) باتك يف مِلْسُم هجرخأ

 .(1979) ثيدحلا ( ١27١ /۳) ِةَمّلحْما

 نب ناميلا نب ةفيذح وهو .يناثلا ثيدحلا «كاوسلا باب «ةراهطلا باتك يف هب ناَهِكاَقْلا فيرعت قبس

 ) لا دبع نبال باعيتسالا . كلذ ريغ ليقو ه7” ةنس تام « هللادبع وبأ « ىعّيِطَقلا ىيْبَعلا رباج

 ا

 كلام نب رساي نب رابع وهو.يناثلا ثيدحلا «مميتلا باب «ةراهطلا باتك يف هب ٍناَيِكاَمْلا فيرعت قبس
 يلا دبع نبال باعيتسالا ها"ال ةنس لتق ءناظقيلا وبأ « يجحذ فَلا ىيسْنَعلا

 018 لوم

 رلادبع نبال باعيتسالا . هاا” ةنس تام «دبعم وبأ «يواَرْهَبلا ةَبلْعَت نب ورمع نب ڈادقلا )0

 .(00301) مقر )٥/ ٠٠١( ريثألا نبال ةباغلا دسأ (؟011) مقر( ۳۸۰/9

 مقر )0۸/١١( رجح نبال بيذهتلا بيذهبت ء(۹4۹٥٠) مقر (۲۹۷ /۳۰) يزملل لاكلا بيذبع (۷)

 )۰٥(.

 تام «ةعبارلا نم ءةقث ءيفوكلا ساّرعلا وبأ وأ ءةَمْيَرُخ وبأ ءيلْسُلا نم رلادبع نب ةّربَو :وهف ةربو امأو

 .(۷۳۹۷) مقر (0۸۰) بيرقتلا .س د م خه ۱۱٩١ ةنس



 ١ (ها/؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 °.نيحيحصلا يف هل جرخأ ").جاجحلا ةيالو يف يفوت :" [دْعَس] نبا لاق

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 قباسلا ثيدحلا ةلالد نم ىوقأ ةيمستلا طارتشا ىلع ثيدحلا اذه ةلالد:ق :لوألا

 نم ىوقأ طرشلا موهفمو«"”فصو موهفم لوألاو «” طرش موهفم اذه ّنأل هيلع

 ©" .فصولا موهفم

 مدقت اک هملعأ هيف فالخ الو“”.بلكلا هلتق ام لكأ زاوج يف حيرص ثيدحلا :يناثلا

 © .قباسلا ثيدحلا يف

 هباتك يف يذابالكلا كلذ ىلع صن اك باوصلا هتبثأ امو « ديعس نبا : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .(۲۹۷ /۳۰) لامكلا بيذب# يف يزملاوء(7377/؟) يِراَخُبْلا حيحص لاجر

 ١١۱۸(. /5) دعس نبال ىربكلا تاقبطلا (0)

 نبال مظتنملا .ه١۹ ةنس تام دمحم وبأ «يفقثلا مكحلا نب فسوي نب جاجحلا :وهف جاجحلا امأ

 -۲۹ /۲) ناَكّلَح نب دال نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو «(070) مقر (۳۳۹ /5) يِزْوجلا

 تاغللاو ءامسألا بيذبت ٠ 7٠(: - 797 /۳) يكملا نيسح نب كلملادبعل يلاوعلا موجنلا طمس« (57

 .(۱۱۳) مقر (8/1١1)يوَوْنلِل

 .(1995) مقر (۲۹۷ /۳۰) يزملل لامکلا بيذبت (۳)

 .يِنَشّحلا ةَبَلْعَت يأ ثيدح ديصلا باب نم لوألا ثيدحلا وهو (4)

 ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ .يوغللا طرشلا وهو طرش ةادأب ءيش ىلع مكحلا نم قلع ام :طرشلا موهفم )٥(

 .(5 49 /1) يناعنصلا دمحمل لمآلا

 رحبلا .« ةاكز منغلا ةمئاس يف » :وحن فاصوألا دحأب تاذلا ىلع مكحلا قيلعت :فصولا موهفم (5)

 .(117 /۳) يِيَكْرَّرلل طيحملا

 ينازاتفتلا رمع نب دوُعْسَل حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش )۳۷۸/١(« يكبّسلا يلعل جاببإلا (۷)

)۷/1( 

 .(۱۹۸ )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديِعْلا قیقد نبا مالك يهتني انه ىلإ (۸)

 .ينَنُملا ةَبلْعَت يأ ثيدح ديصلا باب نم لوألا ثيدحلا وهو (9)



 هلوق يهو ثيدحلا يف ةروكذم هتلعو هيف كروش ام لكأ جنم ىلع ليلد هيف :ثلاثلا | (ها؟4نر ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
E:ِهِرْبَغ ىلع مس ملو َكِبْلَك ىلع َتْيَكَس اإ »  ». © 

 ل هيف كش وأ هريغ نقيت نإو ءاندنع ديصلا لكأ لتقلاب درفنملا وه مَّلَعْلا نأ نقيت نإف

 °.نال وقف لتاقلا هنأ هنظ ىلع بلغ نإو ؛لكؤُي

 :نيهجو يدنع لمتحي « اهنم سيل بلك اَهْكَرْشَي ي ملام » :- مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوقو

 .مّلَعُمِي سيل امم - مالسلاو الصلا هيلع - ديري نأ :امهدحأ

 لسرأ ول هّنأل ,رهظأ لوألاو «كريغ بالك نم لب كبالك نم سيل ديري نأ :يناثلاو
 لوألا ذفني نأ الإ (هنيب ديصلا ناكو «لكأ اعيمج هالتقف  [نيد]ديص ىلع نيبلك نالجر

 .لالح وهو هبالك نم سيل بلک هكرش اذهف يناثلل ءيش الف هلتاقم

 ةبشخ وه :ليق -ةمجعملا داضلابو ؛ةلمهملا نيعلا نوكسو «ميملا رسكب- «ُضاَرْعلا » :عبارلا

 همد تقارأو هتلتقف ةديدحلا هتباصأ 2” |برف ديصلا ىلع سرافلا اهيقلُي '”ءجزلاك اهسأر يف

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف )١(

 يف درو امك ءديعلا قيِقد نبا مالك اذه انه ىلإ هيف كروش ام لكأ عنم ىلع ليلد هيف :يناَمِئاَمْلا لوق نم (؟)
 .(۱۹۸ )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك

 امك ءيِبْلَكْلا يزج نبا هركذ ام اذه ءانه ىلإ لتقلاب درفتملا وه ملعملا نأ نقيت نإف :يناَمِكاَقْلا لوق نم (۳)

 )١19(. هيهقفلا نيناوقلا هباتك يف درو

 ةدمع دئاوفب مالعإلا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا يهو (ق) ةخسن نم ةدايزلا (6)

 . )٠١/ ٠٤١( ِيناَهِكاَقْلا نم كلذ لقن يذلا ماكحألا

 ليلكإلاو جاتلا هباتك يف درو امك ءسُنوُي نبا نع قارا هلقن دقو «2174 /5) فاَرَقْلل ةريخذلا (0)

)/ 10(. 

 زوُدَفْلل ظيحملا سوماقلا. حملا لفسأ يف ٌةَديِدخلاو قفل فرط : مضلاب ٌجُّرلاو
 . ۲٤٤( /1)يِداَبَأ

 .ايرو (ق) ةخسن يف (9)



 ( هات ١ يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
eur |1211 111111 ommendل تتتبتججج  

 ([هخدشت]وأ هضرتف ةبشخلا هتباصأ ابرو «حمرلاو فيسلاك ذئنيح هَّنأل .هلكأ زوجي اذهف

 ̂ .ٌليقو هّنأل هلكأ زوجي ال اذهف

 ال ىلعألا ددحم ٌدوع ضاَرْعْلا :انخويش ضعب لاق :انباحصأ نم” قحلادبع لاقو

 هنأل ءلكوي الف هضرعب هباصأ نإو «لكأ ديصلا يف رثأو ددحملا كلذب هباصأ نإ ؛هديدح

 يقو
 ̂ .هيلع شير ال مهس ضاَرَعْلا :يِرَهْؤَجْلا لاقو

 © .لصن الو :يوّرهاداز

 .يناثلا لوقلا يوَقُي يِوّرْلا لوقو لوألا لوقلا يوَقُي يره ا لوقف :تلق

 ىنعم يفال رجلا ىنعم يف هّنأل َأِضَرَع ضاّرْعْلاب لتق ام لكؤُي ام لكؤُي مل امنإو
 60 .مهسلا

 هذه ىلاعت هللا دمحب تدجو باهولادبع يضاقلل ةنوعملا باتك ىلإ تعجر الو لصألا يف ضايب )١(

 . .هخدشت وأ هضرتف ةبشخلا هتباصأ امبرو «حمرلاو فيسلاك ذئتيح هنأل :لاق ثيح تارابعلا

(448/1). 

 طيحملاو مكحملا .سبايلا رك هب ينعي ميشهّتلا وه :ليقو «بْطَر ءيش لك يف رسكلا :خدّشلاو

 ۲١(. /0) ةَّديِس نبال مظعألا

 درو اك«باهولادبع يضاقلا مالك صن نم ادج بيرق انه ىلإ ضارعملل ٍناَهِكاَقْلا فيرعت ةيادب نم
 .(45/8/1) ةنوعملا هباتك يف

 .(۲۹۳ /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم .ةاكذ نود ليتق ةتيم يأ:ذيقو ىنعمو

 نبال بهذملا جابيدلا .ه ٥۸١ ةنس يفوت دمحم وبأ «ليبشألا هللادبع نب نمحر لادبع نب قحادبع

 )۱۷۵-۱۸٩(. نور

 )١/ ۸٤۷(. يرهوجلل حاحصلا

 .(7 18 /۳) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(۷١١١ /4) يورهلل ثيدحل او نآرقلا يف نيبيرغلا

 .(85 /؟) يِزْوَْلا نبال ثيدحلا بیرغ

 )١199/4(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك كيلا قيِقَد نبا كلذ ركذ



 (ها/؟4تر يِناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ERED ararat 001000200000000 طاطا اس Mamma اس ا سس اسسلا

 ٩ .ناَدْنَم ٍبْعَّش نم «ليجاَرَش نب رماع همسا :يِبْعَّشلاو

 ىلع] اندنع لومحم « لكا الف لكا إو »: - مالسلاوذالصلا هبلع- هلوق :سماسخلا

 نم هنم لكأ ام ةحابإب ةدراولا ثيداحألا نيبو هنيب اعمج باج الا نود "[بابحتسالا

 “ناتیاور دا نعو «' ”اقلطم ةَميِنَح وبأ هلكأ عنمو 22 نالوق هيف ىعفاشللو ءديصلا

 کسا اع اوف :ىلاعت هلوقبو.ثيدحلا رهاظب [خ/ب /؟08]/ نوعناملا قلعتو

 صّصخ مهدنع [ق /ب /١711/ عّونتي كاسمإلا ناك اًت «هولاق اي ”[ةراشإ] 4 مع

 .ةدايزلا هذهب هنم زئاجلا

 كسمأ (منإ هنأ ربخأ هلال هل ًانايب ثيدحلا اذه ناكل المتحم نآرقلا ناك ولو :اولاق

 .هسفن لع

 )١( ةنس تام «ورمع وبأ ٤ ٠١ بيرقتلا «(87)يِزاَريَّصلل ءاهقفلا تاقبط .كلذ ريغ ليقوه )۲۸۷(

 يزملل لامكلا بيذبت ء(۸۷٤٤) مقر (185 /4) َناَّبِح نبال تاقثلا «(۳۰۹۲) مقر )١5/ ))78مقر

 )7١45(: يزز ا نبال مظتنملا (86 /۲) هيوجنم نبال مِلْسُم لاجر )٩۲ /۷( مقر )0۷۳(.

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 يِبُّطْرُقْلل مهفملا 2058 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ :(57 /۳) يزال ملعملا )0/ 0517

 قاّرَملل ليلكإلاو جاتلا ء(١/١۲۷) ربلادبع نبال راكذتسالا ء(١۱۷ /6) ِناَرَقْلل ةريخذلا

(11/7 

 يِزاَريَّشلل بذهملا )١/ ٠٠١(ء يِدْرَواْلل ريبكلا يواحلا ء(۹4 /5) يِوَوَّنلِل عومجملا )٠١/۸(«

 يِوَوَتلِل نيبلاطلا ةضور )۲٤۷ /7(« ملم حيحص ىلع يوّوّنلا حرش )۱۳/ ۷١(.

 يسخن رسل طوسبلا ) 27377 /1١يدسبملا ةيادب ؛(5//117) يناَيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادملا

 مْيَجُن نبال قئارلا رحبلا «(01 /5) يِعَلْيّزلل قئاقحلا نييبت ء(۲۲۷)یناتیغْرَملل )۸/ ٠٠۲(.

 يواَدْرمْلل فاصنإلا ء(١۲۹ /4) ةمادق نبال ينغملا )٠١/ ٤١١(ء ةمادق نبال يفاكلا )١/ ٤۸٤(«

„(Yo /) يڻکررلا حرش 

 ةيآلا ةدئالا ةروس )4(.

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا



 ١ (ه174ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 دعب يقابلا نوريو ؛هولاق ايف ًارهاظ ةيآلا نوك نومّلسُي الف انباحصأ اأو :ماّمإلا لاق

 ال لاّسرإ ريغ نم هكسمأ ام ناب ٌراَعشإلا 4 كَ :هلوق ةدئافو "انيلع كسب هلكأ

 وبأ هركذ دقو ََبَلْعَت أ ثيدحب هنولباقيف مِلْسُم "'هجرخأ يذلا رخآلا ثيدحلا امأو «هلكأي

 .« لكأ نإو»: كسمأ ام لكألا ةحابإ هيفو«هريغو دٌّواَد

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا وهو « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هيلع (ق) ةخسن يف )١(

 ١۸(. /) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ ء(١٤ /) يرِزاَل ملعملا .تارابعلا هذه ِيناّهِكاَمْلا

 )٤(. ةيآلا ةَدِئاَّخا ةروس (؟)

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا هتبثأ امو «هلسرأ :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(۳۹۸ )٦/ ضایع يضاقلل ملعملا لامكإ ٤١(« /۳) يرزالل ملعملا .تارابعلا هذه يناهكافلا

 نب رسب نع ءورمع نب دّواَد انث «ٌمّيَشُه انث «یسیع نب دمحم انثدح :لاق- هللا همحر - دّواَد وبأ هجرخأ

 .هركذف ..:لو هللا لوسر لاق :لاق ءس ا ةَّبَلْعَت يبأ نع هناَلْوَخلا سيردإ يآ نع «هللادْيَبُع

 ّ ْ :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 سانلا ملعأ نم ناك هيقف ةقث «ةنذأ ليزن «عابطلا نب «رفعج وبأ ِيِداَدْغَبْلا حيجن نب ىسيع نب دمحم-

 بيرقتلا .ق س متد تخ «نوعبسو عبرأ هلو ه۲ 4 ةنس تام «ةرشاعلا نم «ميشه ثيدحب

 )0151١(. مقر (601)

 ريِثَك تبث ةقث ءيِطِساَوْلا مزاخ يأ نبا ءةّيِواَعُم وبأ ءيِمَلّشلا راتيد نب ماقا نب ريِشَب نب ميشُه-
 بيرقتلا.عءنيناثلا براق دقو هه 1۸۳ ةنس تام «ةعباسلا نم «يفخلا لاسرإلاو سيلدتلا

 .(۳1۲¥) مقر(014)

 اوحرص اهب الإ مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم:ةثلاثلا ةبترملا يف رجح نبا هركذ

 .(111) مقر )٤۷( نيسلدملا تاقبط .عاسلاب هيف

 )١99( بيرقتلا د ةعباسلا نم «ءىطخي قودص «طساو لماع «يقشمدلا يدوألا ورمع نب دٌّواَد-

 )۱۸۰٤(. مقر

 .(1457) مقر (۳۸۱ /۱) يِبَهَّذلِل فشاكلا .هب سب ال :ةَعْرر وبأ لاق

 )۷۷٤۲(. مقر (۲۸۱ /5) تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذو

 ام ميشه هنع يوري يذلا ورمع نب دّواَد :تلق ءنيِغَم نب یجب تلأس :لاق يِمِراَّذلا ديعس نب ناثع-

 .(771) مقر )1١8( يمرادلا نامثع ةياور نيم نبا خيرات .ةقث :لاقف ؟هلاح

 )۳٤١(. تاقثلا ةفرعم .يوقلاب سيلو هثيدح بتكي :ٍلْجَعْلا لاق



 (هال؟ةتر يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةَبّلْعَت يأ ثيدحو «بابحتسالاو هيزَّشلا ىلع يهنلا يف مِلْسُِم ثيدح لمحو

 ° فيداحألا” ضراعتت ال ىتح ةحابإلا“ ىلع

 .(331/ مقر (1١؟7) بيرقتلا .ع«ةعبارلا نم ءظفاح ةقث «يماشلا يمرضحملا هللاديَبَع نب رسب-

 رابك نم عمسو هَنْيِنُخ موي 4 يبنلا ةايح يف دلو ينالوا سيردإ وبأ هللادبع نب هللا ذئاع-
 بيرقتلا .ع ءادردلا يبأ دعب ماشلا ماع ناك :زيزعلادبع نب ديعس لاق «ه١۸ ةنس تامو «ةباحصلا

 .(2116) مقر ( ۹

 ٥۷۳. ص 7 ج لوألا ثيدحلا «ديصلا باب يق هل يناَّهكاَمْلا ةج رت تقبس :يِيَشُّملا ةبلْعَت وبأ-

 ثيدحلا ٠١۹( /۳) هريغو ديصلا يف بلكلا ذاختا يف )١( باب «دیصلا )١( باتك يف دواَد وبأ هجرخأ

 ثيدحلا (30 /8) حئابذلاو ديصلا )١( باب (۳) باتك ىرغصلا ننسلا يف يِقَمِيَبْلاو .(5865)

 .ركذلا قباسلا دّواَد بأ قيرط نم (۳۸۳۸)

 . :مكحلا

 « هنم لگا نو لكف هللا مسا َتْرَكَذَو َكَبْلَك َتْلَسْرَأ اذإ » :ثيدحب درفنا ورمع نب دّواَد :يبهذلا لاق

 . (۲۹ /۳) لادتعإلا نازيم .ركنم ثيدح اذهو «هبلعث بأ ثيدح نم دّواَد وبأ هج رخ

 ٤۷١(. /۷) ىلحملا حصي ال ثيدح اذه :مزح نبا لاق

 .(5:9) ثيدحلا (۲۸۰) داد يبأ ننس فيعض .ركنم :ينابلألا خيشلا لاق

 ركنم ثيدح وهو :لاق دهتجملا ةيادب باتكل هقيقحت ءانثأ قالح نسح ىحبص دمحم لاقو

(/ 64). 

 يف ءاج امل قفاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يف (ق) ةخسن يف

 يضاقلل ملعملا لامكإ .(57 /7) يرزاَءلل ملعملا .تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم لقت يذلا ردصملا

 .(0 ه1 /1) ضاّيِع

 ءاج امل قفاوملا وهو « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ضراعتي (ق) ةخسن يف

 يضاقلل ملعملا لامكإ ٤١(« /70) يِرِزَل ملعملا .تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف

 .(708/5) ضایع

 © ع حكَّسمأ ام اوقف :ىلاعت هلوقبو ,ثيدحلا رهاظب نوعناملا قلعتو :يناَمِكاَقْلا لوق نم (۳)

 يضاقلل ملعملا لامكإ ء(١٤ /) ملعملا هباتك يف درو اك «يِرِزاْا مالك صن اذه انه ىلإ [ 7

 .008/5) ضایع



 (د٤۷۲ت يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aaa manat Îابل ص <  

 ىلع لمحلا هل ريتخاف ريسايملا نِم ناك هّنأب يدع ثيدح للع ابرو :مهضعب لاق

 هنوكل «"”فعضُتْناَو « ةصخرلاب هل ذخأف كلذ سكع ىلع ناك ةّبَلْعَت ابأ نأو «ىلوألا

 (”.هسفن ىلع كاسمإلا فوخب لكألا مدع للع - مالسلاو ةالصلاهيلع-

 باجيف *[كاسمإلا 1"”ةقيقحب ال كاسمإلا فوخب للع هنإ :لاقُي نأ الإ مهللا :ق

 ديصلا نأ يف انككش اذإ كلذكو «لصألا ىلإ انعجر حيبملا ببسلا يف انككش اذإ انأب اذه نع

 ءاملا يف عوقولاك «لحي مل توملا هيلع لاي نأ زوجي رخآ ببس دوجول “وأ «يمرلاب تام
 .ًالثم

 دجُو مث ديصلا هنع تاف اذإ ام وهو «كلذ نِ ٌدشأ وه ف اوفلتخا دق "”[و] لب
 ببس زيوجت درجمب ىفتكا همّرح نمف «رخآ ببس دوجو ملعي لو ؛همهس رثأ هيفو ءاتيم
 الو كالهلل ٌببس هنألءاقيرغ دجو اذإ عنملا ني ثيدحلا هيلع لد ام انركذ دقو «رخآ
 .ديصلا ببسي تام هنأ ملعي

 ناك اذإ ضرألا ىلع هب يف حماسي معن «ةلعلا هذه لبج نم ىّدرت اذإ كلذكو

 . ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.فعضتساف (ق) ةخسن يف

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا وه انه ىلإ مهضعب لاق : ييناَمِكاَمْلا لوق نم

(©199/8). 

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو «هقيقحتب : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 )٤/ ٠۹۹(. ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناَِواَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

(199/5). 

 يف ءاج ال قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .وأ نودب (ق) ةخسن يف

 ٠۹۹(. /5) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 هنم ذخأ يذلا ءديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ يف ءاج ال ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(۱۹۹ )٤/ اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا

 )٤/ ۲١١(. ييناَهِكاَقْلا مالك نم سيلو ديِعْلا قيقد نبا مالك نم اذه



 ( هاتر يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ̂ .هنم دب ال ٌرمأ هّنأل ءآرئاط

 لاقف .هلتاقم ذفنأ دقو ءاتيم دخلا نم دجوي تئابلا ديصلا يف اندنع فلتخا :تلق

 © .ةّنسلا كلتو :لاق «لكؤي ال :ةنودملا يف كلام

 هلتق ىلع ناعأ ””[دق] نوكي نأ زوجيف «ليللا يف رشني ناويحلا َّنآل :انباحصأ لاقو

 ©0.هلتاقم ذفنأ يذلا وه بلكلا َّنأ ققحتي الف ©” ,ماوحلاو عابسلا نم رشتنا ام

 نِ هلتاقم تذفنأ (َّنِإ نوكيف ءهيلع ديصلا بلقتي دق مهسلا كلذكو:مهضعب لاق

 هلتاقم ذافنإل اببس كلذ ناكف «يشملا ىلإ وأ ؛ةكرحلا ىلإ ليللاب ماوه هتأج+أوأ هيلع هبلقت

 .هلتاقم ذفني مل مهسلا ناك نأ دعب

 ^ .هلتاقم تذفنأ اذإ لكؤي :انباحصأ نم نوُشَجاُما نبا لاقو

 هبيغم كلذ لصأ هتحابإ عنمي ال دئاصلا نع ديصلا بيغم نالو :يجاّبْلا لاق

 ̂ .راهتلاب

 .ضرألا ماوه ضعب هلتق نإ نوكي نأ ةفاخ «لكؤي مل هلتاقم ذفنت مل نإو

 ° .بلکلاو يزابلا يف لكؤي الو «مهسلا يف لكؤي :زاّوُما نبا لاقو

 )١( /4)ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ ۱۹۹- ۲٠١(.

 ١١١(. /9) يناَْرَّولا حرش «(511) بجاحلا نبال تاهمألا عماج ٥۲(« -۰۱ /۳) ىربكلا ةنودملا (؟)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 رهاوجلا دقع هباتك يف كلذ درو امك «بیبح نبا دنع نوُشَجالا نبا نع القن شاش نبا كلذ ركذ (5)

 ۰ ١ .(۳۸۳ /؟) ةنيمثلا

 ١١١(. /۳) يقتنملا هباتك يف يِجاَبْلا كلذ لقنو :407(2 )١/ باهولادبع يضاقلل ةنوعملا (5)

 .(۱۷۹ )٤/ ِفاَرَقْلل ةريعذلا (5)

 ۷١(. /1) يِْطْرُفْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ء(١۲۷ /5) ربلادبع نبال راكذتسالا (۷)

 .(177 /9) يقتنملا هباتك يف درو اک «يِجاَبْلا مالك صن يهتتي انه ىلإ (۸)

 .(۳۸۳ /؟) ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف شاش نبا هنع كلذ لقن



 ( هاتر يِناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
FERT rrr 111111 pkk een 

 هريغل رثأ كانه ري مل اذإف ءةباصإلا عضوم يف دجوي مهلا نأ هدنع قرفلا َنأكو
 نمأت الف ءاهب فرعُي ةمالع هحرجل سيل هنأل «بلكلا كلذك سيلو هلتق مهسلا نأ "هلع
 .هلتق هريغ نوكي نأ

 .هللا مهجر .ءاهقفلا نم فرصت هلك اذهو

 يف كلذ ناك نإو «ةثالثلا وأ نيمويلا وأ مويلا تاب نإو «لكألا زاوج ثيدحلا رهاظو

 . مهسلا نيب هقيرفت يف نوشَجاَلا نبا دنتسم كلذ ّلعلو ء[ق /1 /١71/ مهسلاب يمرلا

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظب ًاذخأ «هريغو

 . مالكلا قايس ىلإ برقأو ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ماهسلاب (خ) ةخسن يف (۲) ا خ) ةخسن ي . مالكلا م ي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ىلع () ةخسن يف 00(



 ( هاتر يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 وبا ناكو لات لاق نطاق ق مذ لك رخ ن د شق هنإف - ةيشا وأ ِدْيَص بلک الإ -اَئْلَك

 ےہ 3 02

 .« ِثْرَح َبِحاَص ناكو ءِْثْرَح َبْلَك وأ: لوقي ةرْيَرُ

 هتينك «يعباتلا«يندملا يِوَدَحلا يِشَرَّقلا باَّطَتْلا نب رمع نب هللادبع نب ملاس

 يي نب قاتم ةّرْيَرْه ابأو هللادبع هابأ عمس «هللادبع وبأ :لاقيو مع وبأ

 نب ورمعو ”عفانو ءةبقَع نب ىسومو «' *”ناّيْفُس يأ نب ةّلَظْنَحو « يِرْهّزلا هنع ىَوَر

 ةيشام وأ ديص بلكب سيل ابلك ىنتقا نم (5) باب «ديصلاو حئابذلا )۷١( باتك يف يِراَخَُبْلا هجرخأ )١(

 باب «ةاقاسملا (۲۲) باتك يف مِلْسُّمو «ةريره وبأ لوق ادع هفورحب (20174) ثيدحلا (۲۰۸۸ )٥/

 كلذ و حنو ةيشام وأ عرز وأ ديصل الإ اهئانتقا ميرحت نايبو هخسن نايبو بالكلا لتقب رمألا )1١(

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمي(91/5١) ثيدحلا (١١1١؟/)

 )٤٥۹(. مقر 1١١( /۲) ينطقادلل مهدعب نمو نيعباتلا ءامسأ ركذ (۲)

 ءامسألاو ىنكلا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ورمع وبأ (خ) ةخسن يف (۳)

 .(515 /1) يناهبصألل باقلألاو ىنكلا يف بابلا حتفو «(414/5) منَ

 ةرشابم ثيدحلا اذه يلي يذلا ثيدحلا يف كلذو «ِيناَهِكاَقْلا لبق نم -یلاعت هللا ءاش نإ - هتحرت يتأتس (4)

 .044 ص ج

 تام ءةسداسلا نم ءةجح ةقث «يكملا يحمجل ا ةّيَمَأ نب ناوفص نب نم رلادبع نب ناّيَفُس يبأ نب ةَلَظْنَح (0)
 ا )١19817(. مقر (۱۸۳) بيرقتلا .عاه١161 ةنسا

 نمو نيعباتلا ءاسأ ركذ .كلذ ريغ ليقو: ه11١/ ةنس يفوت «هللادبع وبأ ءرمع نبا ىلوم يندملا عفان (5)

 حتف :(40) مقر )٤۷( يِطوُيُّسلل ظافحلا تاقبط ء(١١١٠) مقر ء(۲۵۹ /۲) ينطقرادلل مهدعب
 نبال نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو «(575) يناَهَبْصَألا هدنم نبال باقلألاو ىنكلا يف بابلا

 )۷۵٩(. مقر (54/) ناگات

 يزملل لامكلا بيذهت يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو:رمع (ق) ةخسن يف (۷)

 نبال بيذهتلا بيذهت ء(۷۷) مقر )88/١( يِبَمَذَلِل ظافحلا ةركذت «(75159) مقر )١/147(

 .(801/) مقر (۳۷۸ /۳) رجح



 (ها*4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

r u 3 2 ۲ 5 1)8 ر  
 3 ”رامع نب ةّمرْكِعو « ”[هللا] دبع نب مياَقْلاو ٠ رمع نب [هللادييع]و “ ”راتيد
 هناك 07 ساس oy Ff MD ا. عسل وت )ا هم هر
 تس ةنس يف تام <« قاحشإ يآ نب ىيحيو « صفح نب ركب وبأو < ناوزغ نب ليضفو

 فه ١۲١ ةنس تام «ةعبارلا نم «تبث ةقث ءمهالوم «يحمجلا مرثألا دمحم وبأ «يكملا راتيد نب ورمع )١(

 .(0075) مقر )٤۲۱( بيرقتلا .ع

 يف يزملا ظفاحلا هنع ىور هنأ ركذ نممو « باوصلا هتبثأ امو هللا دبع : طوطخملا يف هتدجو يذلا (5)

 يبهذلاو ء(۷٠۸) مقر (۳۷۸) بيذهتلا بيذب يف رجح نباو )۲۱٤۹(« مقر ١( 417 لامكلا بيذهت

 .(۷۷) مقر (۸۸ /۲) ظافحلا ةركذت يف

 «تبث ةقث «ناهثع وبأ يدم ا يرمعلا باطلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب هلادْيبُع :وهو
 نع «يرْهلا لع ةشقاع نع «ماَقْلا يف نيِعَم نبا همدقو عفان يف كلام ىلع حلاص نب دَمحَأ همدق
 )٤١١٤(. مقر (۳۷۳) بيرقتلا .ع ءةثمو نيعبرأو عضب ةنس تام «ةسماخلا نم ءاهنع هةَوْرُع

 بيذجم يف كلذ تدجو امك «باوصلا هتبثأ اموءلضف : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 يف كلذ تدجو اك ؛هنع ىور دق هللادّيبَع نب مِساَقْلا نإ مث ؛(25144) مقر (1١//١47)لامكلا

 مقر (۲۹۲/۸) رجح نبال بيذهتلا بيذهت (480) مقر (۳۹۷ /۲۳) يزملل لامکلا بيذبت

.(oAY¥) 

 دودح يف تام «ةسداسلا نم «ةقث يندملا ءدمحم وبأ «رمع نب هللادبع نب هللادّيَبُع نب مِاَقْلا :وهو

 )٥٤۷٤(. مقر (501) بيرقتلا .س م خب «ةئمو نيثالثلا

 نب ىيحي نع هتياور يفو ءطلغي قودص ةّرْصَبلا نم هلصأ «يماميلا «رامع وبأ ؛ٍلْجِعْلا رابع نب ةّمِرْكِع

 بيرقتلا ٤. م تخ « ةئمو نيتسلا ليبق تام «ةسماخلا نم «باتك هل نكي لو «بارطضا ريك يآ

 .(1۲¥21) مقر(

 مث .(١١/1517)لامكلا بيذبت يف كلذ تدجو اك «ناوزغ نب لّيَصُ هنأ - ملعأ هللاو - باوصلا

 بيذبت «(۳۰۱/۲۳) يزملل لامكلا بيذبت يف كلذ تدجو اک هنع ىور دق ناوزغ نب لْيَضُفلا نإ

 ۲١۷(. /۸) رجح نبال بيذهتلا

 تام «ةعباسلا رابك ني ءةقث ءيفوكلا «لضفلا وبأ «مهالوم ءيّبَّضلا ريرج نب ناوُزَغ نب لْيَشُف :وهو
 .(0 57 ) مقر (5 58) بيرقتلا .ع« ةئمو نيعبرأ ةنس دعب

 نِ ؛ةقث هتينكب روهشم «يندملا ءرْكَب وبا يِرْهّزلا صاَّقَو يأ نب دْعَس نب رمع نب صفح نب هللادبع (3)
 .(۳۲۷۷) مقر (۳۰۰) بيرقتلا .عءةسماخلا

 تام «ةسماخلا نم ءأطخأ امير قودص «يوحنلا «يرضتلا «مهالوم «ىمرضح ا قاحشإ يأ نب ىيحي )¥(
 = علك 2 ١



 (ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ملو ءاهيف جح يتلا هتجح يف كلم ادبع نب ماشه هيلع ىلصو «ةجحلا يذ "بيقع ةئم

 : م
 © .نيحيحصلا يف هثيدح جرخأ ءاهريغ هتيالو يف جحي

 : حرشلا

 رقعلاو عيورتلا نيا هيف ام«يننتسا ام الإ بالكل ءانتقا نم عنملا يف ٌمّسلا َنأك
)5( 

 .اهب رمي نما.

 ءديدش رمأ ةكئالملا ةبناجيو ءاهلحمل ةكئالملا ةبناجمل [خ /1/7071/ كلذ لعلو:ق

 ̂ .هيلإ ءاعدلاو «ريخلا ىلإ ماحلإلا نم مهتطلاخ يق ام

 ةطلاخ َّنأل «ينثتسا ام الإ مّرَح بلكلا ءانتقا نإ :انلق نإ ءرظن ليلعتلا اذه يفو :تلق

 كلذ ليصحت ناسنإلا ىلع بجي الو «ةكربو ريخ ةدايز - مالسلا مهعيمج - ىلع ةكئالملا

 ميرحتلا همواقي ال بدنلاو بدنلا كلذ يف ام ةياغ هنم ًاعنام ناكام هيلع مرحي ىتح

 .اهئانتقإ ببسي لصاح كلذو «مارح هرقعو ملا عيورت َّنأل لوألا ليلعتلا حجر

= 

 )۷١١١(. مقر (0۸۷) بيرقتلا .عه ١۳١ ةنس

 )١( .بقع (ق) ةخسن يف ۰

 نميف ةفاطللا دروم .ه175١ ةنس يفوت هديِلَوْلا وبأ ءيِشَرَقْلا يومألا ناورم نب كلملادبع نب ماشه (؟)

 مقر )7١/57( يِدَفَّصلل تايفولاب يفاولا )97/١(. يدرب يرغت نب فسويل ةفالخلاو ةطلسلا يلو

(or) 

 .(۳۰۲۷) مقر )٤/ ۳۰٠( ناّبج نبال تاقثلا )۲۱٤۹(« مقر ١55( /۱۰) يزملل لامکلا بيذبع ()

 ىلع يِوَوَتلا حرش ء(۲۲۰ )١5/ ربلادبع نبال ديهمتلا ۲٠١(« /4) ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ (5)

 يطويَسلل ِمِلْسُم ىلع جابيدلا )1/٥(« رجح نبال يرابلا حتف ء(۲۳۹/۱۰) ملم حيحص

 دوبعملا نوع :(81/7 /5) يناَمْرَّزلا حرش «(057/5) يروفكرابملل يذوحألا ةفحت / 9

 .0 0 /۸) يدابأ ميظعلل

 5٠١(. /4)ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۵)

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.حجرتف (ق) ةخسن يف (5)



 ( ها4ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 همواقي ال هوركملا َّنأل «يناشلا ليلعتلا حجرتيف مرح ال هوركم اهئانتقا نإ :انلق نإو .

 .ملعأ هللاو .نيروكذملا رقعلاو عيورتلا وهو «مرحملا

 ًنِإف ةرورض ريغ نم ديصلل اهذاختا زاوجب اهتراهط ىلع انباحصأ لدتسا دقو 223

 تالمكم يف نذإ ءيشلا يف نذإلاو «قاش ٌرمأ - اهنم ءيش سم نع زارتحالا عم - اهتسبالم

 ° .هنم عنملل بسانم همزاول نم عنملاَّنأ امك ةدوصقم

 .ديصلل بلكلا ذاختا زاوج تبث اذإو ءاذه ريغ عضوم ةلأسملا ىلع لالدتساللو

 ةسارحك «ركُذ ام ىلع سايقلاب رخآ ضرغل هذاختا زاوج يف فلتخا دقف«ةيشاملاو «ثرحلاو

 ° .كلذ وحنو «رودلا

 ىلع صوصللا ةفيخ مهرود يف امهوذختي فيرلا لهأ نع هللا كِلاَم لتس دقو

 عرزلا يف ثيدحلا امنإ ءينبجعي الو «كلذ ىرأ ال :لاقف .هسرحي ابلك ذختي رفاسملاو «مهرود

 نيك" ةَناَنِك با لاقو .ءارش ريغب نكلو اهلك يشاوملل بالكلا ذاختاب سأب الو «عرضلاو
 ̂ .هل اهذاختا زوج امل يرتشي نأ ساب ال :هريغو اتباحصأ

 .انبهذم يف هتيأر ام اذه

 ءاهقفلاب دارأ نم ردأ مو ”.بوردلا ةسارحل اهذاختا يف ءاهقفلا فلتخاو:ق لاقو

 مالك صن اذه ءانه ىلإ ديصلل اهذاختا زاوجب اهتراهط ىلع انباحصأ لدتسا دقو :ناَهِكاَْلا لوق نم )١(

 5٠١(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك كيِعْلا قيقد نبا

 .(151 /5) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ (؟)

 يضاقلل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت .ه45١ ةنس ىفوت «رمع وبأ «ةَناَنِك نب ىسيع نب ناثع ('*)

 .(۲۲ - ۲۱ /۳) ضایع

 .بجي امل :بوتكملا تدجو همالك لقن يذلا يجاّبلل ىقتنملا باتك يف هنانك نبا مالك ىلإ يعوجر دعب (6)

0 84). 

 .(۲۸۹ /۷)یقتنملا هباتك يف اک امهيلوق يجابْلا لقن دقف -هللا همحر - هنانك نبا لوقو ءكِلاَم لوق امأ (0)

 يضاقلل ملعملا لابكإ ؛١٠23 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امى ءديعْلا قيِقَد نبا مالك ىهتنا (5)

 )5١5/0(. ضایع



 (ها؟4ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
kre e 

 هب صتخا هل حالطصا هّلأكو «نیعم ىلإ وزعي ام ًاليلقو ءاذكه لوقلا اذه قلطَي ام ًاريثكو

 . ىلاعت هلا هجر .باتكلا اذهل هحرش نم تيأر ايف هلاح بلاغ اذه

 ^ طاًطشفلاک

 ناك اَّن  ةَرْيَرُه ابأ نأ ديري ( ِثْرَح َبِحاَص [ق /ب /١571/ ناكو » :هلوقو
: 001 1 1 

 «هريغ لهج ام هنم فرع ىتح هيلإ هترورضل «كلذ يف مكحلا قيقحتب ينعأ ثرح بحاص

 .ملعأ هللاو"”.هريغ نم هب امامتها دشأ ءيثلا ىلإ جاتحملا َّنأل

 س يل تح تيرس لاا ل

 )١( ىقتنملا هباتك يف يِجاَّبْلا هنع هلقن دقف كلام لوق امأ )۷/ ۲۸۹(.

 صاعلا نب ورمع اهانب يتلا رصم ةنيدمل ليق هنمو ءطاطسف ةنيدم لكو «سانلا عمتجم :ٌُطاّطْسُقلا :

 روظنم نبال برعلا ناسل . طاطسفلا )۷/ ۳۷١(.

 ١٠١(. /6) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءديِعْلا قيِقد نبا مالك ىنعم اذه



 (ها74ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :غبارلا ثيدحلا © 1

 َباَصأو «"”ةماهت نم (” ةَقيلخلا يب يبنلا عم انك :لاق جيم نب عِفاَر نع
 اوبو العَفْوَ ٍتاَنَرْخُأ ينو يبنلا ناكو ءاَعَخَو الب اوُباَصأَف عوج سانلا

 نك يوو وتلا نم ٌةَرَّسَع َلَدَعَف مَ مث .تقفأت رولا ع يبلا َرَمَأَف َنوُدَقْلا اوُبَصَتَو

 مْهَسِي مهتم 7 لحد ىَوهَأَف كرسي لح ٍمَْقْلا يف ناكو نايا ُهوبلَطَف نعت اهنم

 ادعم هب اوُكَنضاَف اهنم ْمُكَلَع اف ءِشْحَوْلا دوك باوا مابا هم نإ لاقف هللا ُهَسّبَحَف

 لاق صقل خذا ءيدُم مم َسْيََو دع ٌوُدَعْلا اوال نإ للا لوش راي :ٌتلقف :لاق

 سلا اًمَأ كلذ نع ْمُكُدَدَحُأَسَورُفَظلاَو لا سيل ولع هبلع ها مشا ردو م َمَّدلا َرْبعَأ ام

 2 ةا يدمف ٌرْفَظلا اًمَأَو مَعَ

 تسيلو «قرتع تاذو ةذاح نيب ةمابت نم ُناكم هذه قيما : ءالعلا لاق : يِوّوَلا لاق :ةفْيلخلا وذ

 «نكامألا ءاسأ ىف فلتؤملا هباتك ىف ىمزاحلا هركذ اذكه« ةنيدملا لهأ تاقيم ىه ىتلا ةفيلحلا ىذب

 لاقي هّنأكف :ةفيلحلا ىذب ملسمو ىراخبلا حيحص ىف ىذلاو ءىذ ظفل ريغ نم ةفيلخلا :لاق هنكل
 . (17/ 17 ) ملسم حيحص ىلع يوّوتلا حرش . نيهجولاب

 «نَمَيْلا يف اخملا ىلإ - ندرألا يف - ةّبَقَعْلا نم «قرشلا نم رمحألا رحبلا ىلإ ةئفكنملا ضرألا كلت :ةَماَج

 ةماهت ىمست زاجحلا يقو «عورزلاو ىرقلا ةريثك ةعساو كانه يهو ءْنَمَيْلا ةماهت ىمست نَمّيلا يفق

 لوحف ةيدوأ ةماهت ينو «قيقعلاو ةدجو «ةمركملا ةَّكَم اهنمو ءاهايم لقأو ًاضرأ قيضأ يهو «زاجحلا

 ١١(. - 1۵) يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .رحبلا يف اهبصتف نّميْلاو زاجحلا تاورس هايم ذخأت

 )١١۸/١١(. ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا.هيلع رثعأ ملف هناظم يف هتبلطت دقو :نّمََلا نبا لاق

 ثيدحلا 88١( /۲) هريغو يِراَّكُبْلا حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو .لاقف (ق) ةخسن يف

 )1١11/5( اضيأ هریغو يِراَخجلا حيحص يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن يف ءاجامو 1030

 .(۲۹۱۰) ثيدحلا

 مناغملا يف منغلاو لبإلا حبذ نم هركي ام )١417( باب «داهجلا (50) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 ام لكب حبذلا زاوج (5) باب ءيحاضألا (5"1) باتك يف مِلْسُمو « (۲۹۱۰) ثيدخلا ( ١119/0

 .هوحنب )/١97( ثيدحلا ١50/8( /۳) ماظعلا زئاسو رفظلاو نسلا الإ مدلا ربخأ



 (د٤۷۲ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :فيرعتلا

 «تسحت ةا ا اهدعب ؛ةلمهملا لادلا رسكو «ةمجعملا ءاخلا حتفب - جيدخ نب ٌعِفاَر

 نب ثراحلا نب ةثراح نب مسج نب ديز نب يِدَع نب عِفاَر نب - ميج اهدعب
 ناك« ”عِفاَروبأ :لاقيو «هللادبع وبأ ةتينك «يندملا يثراحلا يِراَصّنآلا جرح ا

 يفد مف موي مهسب بيصأ «ةامرلا ني دعب ناكو“” «هبراش يفي و تةرفصلاب بضخ
 ہ ےس رس

 مْهَسلا تعرب َتْقِش 3 تعش ْنِإ:#يبنلا هل لاقف «هتوقرت يف ةديدحلا تيقبف «هتوقرت

 كحض اذإ ناكو "”.« اَهَكَتَف دیه د كنإِةَماَيِقْلا موي كل ٌتْدِهَشَو «ةَبْطُفْلا ٌتْكَرَتَو

 ل يلا سل 0115/10 يرو تاق e هاك يروا عسا لع 0:2(

 )٠١۷۳( مقر (۲۲۳/۲) ريثألا

 .(؟1؟6 /؟) ريثألا نبال ةباغلا دسأ (؟)

 لاق «قوزرم نب ورمع انث الاق «نافعو «یسوم نب نسما انث :لاق - هللا همحر - دما مامإلا هجرخأ 4

 - جيد نب عفا ةأرما ىِنْعَي - تدج ينتربخأ لاق «جيِدَح نب عِفاَر نب ديمحلا دبع نب ىيحي ينربخأ
 ريخ مويو ِدُحَأ موي هللا لوسر عم ىَّمَراعِفاَر نأ :جيدت نب عِفاَرَةَأَرْما هيبأ مَا هيَدَج نع ُناَّمَع لاق

 .هركذف :لاقف و يبنلا ىنا وتود يف مْهَسِب كشا انآ :لاق

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام «ةعساتلا نم «ةقث ءاهريغو لصوملا يضاق هِيِداَدْغَبْلا ءيلع وبأ «بيشألا ىسوم نب نسحلا-
 )017484.  مقر (118) بيرقتلا .عاه١11 وأ ءعست

 اذإ ناك :ينيدّلا نبا لاق «تبث ةقث «يِرْصَبْلا رافصلا «ناثع وبأ «يلهابلا هللادبع نب مِلْسُم نب نافع-

 تامو «ةرشع عست ةنس رفص يف هانركنأ :نيِعَم نبا لاقو «مهو ایرو هكرت ثيدحلا نم فرح يف كش

 .(4559) مقر( بيرقتلا .ع «ةرشاعلا رابك نم «ريسيب اهدعب

 .(9111) مقر (5173) .زييمت «ةنماثلا نِم ءقودص «يرصب «يحشاولا قوزرم نب ورمع-

 يأ نبال ليدعتلاو حرجا .ةقث :نيِعَم نبا لاق ءيِراَصنألا جيد نب عِفاَر نب ديمحلادبغ نب ىبحيح

 رجح نبال ةعفنملا ليجعت :(947/4) مقر(474) دنا لاجرل لامكإلا ((594) مقر (1718/1) متاح

 الو احرج هيف ركذي ملو )۳٠۳١( مقر (۱۹۰ /۱) ريبكلا خيراتلا يف يِراَخُبْلا هركذ دقو «(45)

 .اليدعت

 يف يدروابلا اهركذ :لاقو «ةباصإلا رجح نبا اهركذ «جيدحت نب عِفاَر ةأرما ؛ديمحلادبع مأ :هتدج-
 = ےک



 )ھ٤۷۲ت ) ينابكاَقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير

 ©" .مُهَّسلا كلذ ادب '”برغتساف

 6 .فده ا لَن :ٌةَبطَقلاو :يِرَمْوَجْلا لاق :تلق

 () يك رم
 .دحأ موي زيجأو «رذب موي رغصتسا

 «ثيداحأ ةسمخ ىلع اهنماقفتا ءاثيدح نوعبسو ةيناث ب هللا لوسر نع هل يور

 )۷١٠١(. مقر (297 /۷)ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا اهركذو«(55١17) مقر(7 5 5 /۸) ةباحصلا

 :ثيدحلا جيرخت

 قيرط نم «(۲۷۱۷۲) ثيدحلا (10/8/5) هلق جيِدَ نب عِفاَر ةأرما ثيدح هدنسم يف دَمْحَأ هجرخأ

 ىلع قيرط نم )٤۲٤۲(« ثيدحلا (۲۳۹ /5)ريبكلا مجعملا يف يناَرَّطلاو «نافعو ءىسوم نب نسحلا

 نب دمحمو ءديِلَوْلا وبأ انث «رامتلا دمحم نب دمحم قيرط نم اضيأو «لانملا نب جاجحلا انث ءزيزعلادبع نب

 يف ةقدص روهظو ةداهشلاب جيد نب عِفاَر ةداهش يف ءاج ام باب «ةوبنلا لئالد يف يِقَهْبَْلاو يک

 نب دمحم هللادبع وبأ انربخأ «لضفلا نب:ىسوم نب دمحم قيرط نم «(477 /) ةّيِواَعُم نمز كلذ

 قيرط نم مهعيمج «ميهاربإ نب ِمِلْسُم انثدح «يضاقلا يربلا دمحم نب دما انثدح «رافصلا هللادبع

 .هوحنب جيِدَح نب عْفاَر ةأرما نع «ديمحلادبع نب ىيحي نع «قوززم نب ورمع

 :مكحلا

 .(18-185 /5) دئاوزلا عمجم.تاقث هلاجر ةيقبو اهفرعأ مل عِفاَر ةأرماو« دّمْحَأ اور: يمثيهلا لاق

 نب عار نب ديمحلادبع نب ىيحي «نسح هدانسإ :دنسملل هقيقحت ءانثأ طوؤنرألا بيعش خيشلا لاقو

 بيذهتلا يف هل مجرت «يحشاولا وهو «قوزرم نب ورمعو ءَنيِعَم نبا هقثو «ليجعتلا لاجر نم جيت

 ةباصإلا يف ظفاحلا اهركذ ديمحلادبع مأ يهو عفاَر ةأرماو «هب سأبال :نيِعَم نبا لاقو ءازييمت هعورفو
 ثيدحلا (58//47) نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر ةيقبو «ةباحصلا يف يدروابلا اهركذ :لاقو

.(YVIA) 

 ١١١(. /7) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .هيف غلاب يأ

 .009"0 /۸) ةَداّرَج يآ نبال بلح خيرات يف بلطلا ةيغب ء(١۲ /9) لامكلا بيذبج

 يِدْيَيُرلل سورعلا جات :(187 )١/ روظنم نبال برعلا ناسل ء(۹/۱١۲) يرهوجلل حاحصلا

 )١١١(. يدابأزوريفلل طيحملا سوماقلا ۷ /9)

 ۲۲١(. /۲) ريثألا نبال ةباغلا دسأ



 (ه٠؟4ت) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ' .ةثالثب مِلْسُم درفنآو (0) wes 12 ل دك

 "ل ,o Tr (MD ا 0 . ت | 2 ا

 .مهريغو ٠ سيق نب ةلظنحو «' ديزي نب بئاّسلاو ءرمع نب هللادبع هنع ىَوَر

 امو :لاق مث «نيعبسو عبرأ ةنس يفوت اذه جيد نب عِفاَر نإ” :رْبَر نبا ظفاحلا لاق

 نأ ثالث ةنس يف هركذ يف أطخأ دق ©” ِمْيَعُنابأ نأو «ةنسلا هذه يف تام رمع نبا نأ انل نيبي

 © .هتزانج رضحو يح رمع نباو نيعبسو عبرأ ةنس تام جي نب عِفاَر

 ةنس يف هل ةباحصلا باتك يف“ نكّسلا نب ىلع وبأ ظفاحلا هركذ اذكو :تلق

 .(187 /1) يِوَوّلِل ءاسألا بيذبت

 قوس رمع هالوو «نينس عبس نبا وهو «عادولا ةجحن يف هب جحو ةليلق ثيداحأ هل «ريغص يباحص

 .(0707) مقر(

 م خ ؛ةيؤر هل نإ :ليقو «ةيناثلا نم ءةقث «يدملا يِقَرَرلا ةدلخ نب نصح نب ورمع نب سْيَق نب ةّلظْنَح

 )١1585(. مقر )۱۸٤( بيرقتلا .ق سد

 . (۱۸۳۲۳) مقر (۲۳ /۹) يزملل لامکلا بيذب#

 يبد لل ظافحلا ةركذت . هاا/9 ةنس يف تام «ناهيلس وبأ «يِرلا ةّعييَر نب دخ نب هللادبع نب دمحم

 .(4۲۷) مقر (497/)

 . 1١( 44/7 ) ميعن يبأل ةباحصلا ةفرعم

 ظافحلا ةركذت .ه٠47 ةنس تام «ميعن وبأ هيناَهَبْضَألا منَ نب هللادبع نب دَّمْحَأ :وه ميعن وبأ

 .(995) مقر (۱۰۹۷ - ۱۰۹۲) هَل

 ١98(. -۱۹۱/۱) مهتايفوو ءاملعلا دلوم هباتك يف درو اك ءربر نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۷)

 يِبَهَّذلِل ظافحلا ةركذت .ها07* ةنس يفوت «يلع وبأ ءيِداَدْغَبْلا نكَّسلا نب ديعس نب نافع نب دیعس (۸)

 .(450) مقر (98/9)

 . مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.وأ (ق) ةخسن يف (9)



 )4ت ›يناهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
OOOO OOOOODOOAO 110001000011000000000000110100 ا  Ly a 

 ةنس يف «لامكلا هباتك يف” يِيِدَقْلا يِنَمْلا دبع ظفاحلا هركذ كلذكو «نيعبسو عبرأ

 . ملعأ هللاو -ًاضيأ- "برأ

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 ْمِهِرْخاَوَأ يف :يأ « مْوَقْلا تاَيَرْحَأ ١ :لوألا

 نوكي ودع نم مهيلع ةطايحو مهل اظفح [خ / ب / 7571 / هاياعر ماّمإلا قوس هيف

 قي هباحصأ قوسي -ًاضيأ- رضحلا يف كلذ لعفي ناك هنإ :لبق اذكو «كلذ وحنو مهئارو

 ًاوهز ةاشُم هباحصأو بكر ايرو «نامزلا اذه خياشم ةلهج ضعب هلعفي ام فالخ اذهو

 .كلذ نم هللاب ذوعن .ةتسلل ةدناعمو .هسفنل ميظعتلا راهظإ وأ ءًاربكتو

 O ل 4. f ف قلا لا مآ و ) :هل ق : ناثل
 .تغرف :يأ « تئفكاف رو اب يبنلا رمأو) : وف يف |
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 كلذل بجوملا بسلا رظناف هب عافتنالا مدعو اهيفام فالتإ هرهاظ

 «حبذلاب مهاجعتسا هببس نوكي نأ يدنع دعُبّيو ءائيش هيف رأ مل ينإف ء[ق / م 7

 .لاملاب ةيوقعلا باب نِي كلذ نوكي نأو - مالسلاو ةالصلا هباع- هترواشم لبق رودقلا بصنو

 .ملعأ هللاو

 .« ريب مّنَعْلا نم ٌةَرَّشَع َلَدَعَف َّمَسَق مث » هلوق :ثلاثلا

 ظافحلا تاقبط .ه٠٠ ٠ ةنس تام دمحم وبأ ءليعامجلا يِيِدَقُلا يلع نب دحاولادبع نب يِيَعْلادبع )١(

 )//1١1(. مقر )٤۸۷( يِطوُيَّشلل

 .(۱۸۳۳) مقر (؟ 86 /5) يزملل لامكلا بیذهت (0)

 روظنم نبال برعلا ناسل ء(۲۲۷ /۷) يرهزألل ةغللا بيذبت ء(١۸٤ /1) يرهوجلل حاحصلا (۳)

۳/0 

 يدزألل مِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ء(١۳ /۳) دْيَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ (:)

 يرهزألل ةغللا بيذهت «(187 /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )١١7((« يديمحلا

 يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا 2١50 /1) روظنم نبال برعلا ناسل )3١/٠١(

(TY) 



 (ها/14ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اك «يعرشلا ليدعتلا قيرط نم سيلو «ةميقلاب ليدعت ةمسق هنأ ىلع لمحت دق :ق

 ^ .كلذ ىلع هلمح نم سانلا نمو(« ٍةَعْبَس نع »: اهنأ ةّنَدَبْلا يف ءاج
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 “ .درش :يأ « رعب اهنم ّدََق ) :هلوقو

 سنإلا نم ترفن شحولا ْتَدَبَأَت ةبراَص نزوب ةدبآ عمج : «ٌدباوألا »و

 ءابلا حتفب - تدب :لاقيو 2 تشحوتو اهناطق نم تلخ رايدلا تدا و 28تشحوتو

 ةلصخ وأ «ةبيرغ ةملك :يأ ٍةدبآب نالف ءاجو"“ ءاَدوُبَأ - مضلاو رسكلاب - دباو ٌدبأَت -

 .سوفنلا اهنم رفنت

 ©" .شحولا رافنك «رافن هيف ام مئاهبلا نم َّنأ ثيدحلا ىنعمو

 روهشملا ؟ال وأ شحولا مكح همكح نوكي له شحوت اذإ يسنإلا يف فلتخا :عبارلا

 مهسلاب اونغتسا مهنإ :انلق نإ ءثيدحلا رهاظ فالخ وهو «“ةاكذب الإ لكؤي ال انبهذم نم

 ىلع ليلد ثيدحلا يف نوكي الف لمتحم وهو مهسلاب هسبح دعب َيّكُذ هنإ انلق نإو «ةاكذلا نع

 اهنم لك ةئدبلاو ةرقبلا ءازجإو يدحلا يف كارتشالا (1۲) باب ءجحلا )٠١( باتك يف مِلْسُم هجرخأ (1)

 .(۱۳۱۸) ثيدحلا (488 /۲) ةعبس نع

 ۲٠۳(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديلا قيِقد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۲)

 ةغللا بيذهت ؛(//1) ضايع ىضاقلل راونألا قراشم ء(٤ /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا (

 ٠ .(۳/٠۲٤)روظنم نبال برعلا ناسل «(01/15) يرهزألل
 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هتشحوتو (ق) ةخسن يف (4)

 . (119) يديمحلا يدزألل مِلْسُمو يِراَخّبْلا نيحيحصلا ين ام بيرغ ريسفت (5)

 ةغللا بيذهم ء(١۳۸ /9) ةَّديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ء(۳۷۹ )١/ يرهوجلل حاحصلا (5)

 )١55/1١5(. يرهزألل

 ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذه انه انه ىلإ ٌديأَتو ُديََت - ءابلا حتفب - تدَبَأ لاقيو :ناَمِكاَقْلا لوق نم (۷)

 7١7(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک

 ةريخذلا 7519(2- ۲۹۸ /۵) ربلادبع نبال راكذتسالا )١75/5((: باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا (۸)

 . (115) يِلكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ٠١۹ /۳) يجاَبلل ىقتنملا ٠١١( /5) فاعل



 (ها74ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير

 وب اوُعَتْضاَف :٠ - مالسلاوةالصلاهلع- هلوق نوكي لب ءديصلا هب لكؤي اب لكؤي اعزف شحوتملا نأ
 «هريغك حبذلا وأ رحنلاب الإ لكؤي ال هنوك نم هلصأ ىلع تاب وه مث ءكسميل :هانعم «اًذَكَم .

 يف ًالصأ املََنأل:لاقءةصاخ رقبلا يف لصألا ديصلا هب لكؤي اهب هلكأ بيبح نبا زاجأو
 © شح وتلا

 هب ىّكَدُم اهب هتيكذت ايأرو هلصأ نع هاجرخأ امهَئإف "”يِعِفاَّشلاو "”ةّقيزَح وبأ اّمأو
 يفرقعلا حيبأ اهلجأ نم يتلا ةَّلعلا دوجوو ءاهيلع وه يتلا ةلاحلاب ًارابتعا «شحولا
 هيلع رودقم ريغ راص دق“”شحوتسملا اذه” كلذكو «هيلع ةردقلا مدع يهو «شحولا

 29 ثيدحلا اذه ىلع ادمتعاو

تحالاب انررق دقو
نمي ام روكذملا لا

 © 3 ع

 يف بجاحلا نبا وء(۱۷۷ /5) ةريخذلا يف فاَرَقْلاو 2٠١9 /7) ىقتنملا يف يالا بييح نبا لوق لقن )١(

 يِوَدَمْلا ةيشاح )١١19( ةيهقفلا نيناوقلا يف يِبْلَكْلا يزج نباو ء(۲۲۱) تاهمألا عماج

(1//). : 

 يِعّلْيَّزلل قئاقحلا نييبت «(514) ناَئيِغْرَملل يدتبملا ةيادب «(57 /5) يناَئيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادهلا (؟)

 نيدباع نبا ةيشاح :02757/11) يِخَرَّسلل طوسيملا ء(١۲۲) يِزاَّرلل كولملا ةفحت «(597/5)

 .(1944 /۸) مْيَجُت نبال قئارلا رحبلا «(70 /5)

 عوسجملا ء(١٠٠ /1) يِزاَريَّشلل بذهملا ء(۲۸۲ /1) ينَرُّا رصنغ ۲۳٤(« /۲) يعفاشلل مألا (۳)

 ٍمِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَّنلا حرش )37/١5(: يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا ١٠١(« /9) يِوََّنلِل
 .(۲ 5١ /۳) يِرَوَتلِل نيبلاطلا ةضور «(171/1)

 ٍناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف كلذ درو امك «ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اذكو (خ) ةخسن يف (4)

 : .(51/ /؟) يرِزاَل ملعملا . تارابعلا هذه

 يذلا ردصملا يف كلذ درو امك ءباوصلا ىلإ برقأ(ق) ةخسن نم هتبثأ امو .شحوتملا (خ) ةخسن يف (4)

 .(51 /۳) يرزالل ملعملا . تارابعلا هذه ييناَيِكاَفْلا هنم ذخأ

 ءيرزالا مالك صن اذه انه ىلإ هلصأ نع هاجرخأ امهم يِعِقاَّشلاو ةّقيِنَح وبأ اًمأو:يناَمِكاَْلا لوق نم (5)

 .(419/5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لابكإ «(۵۷ /۳) ملعملا هباتك يف درو امك

 . ثيدحلاب اقلعت اهنأل «(خ) ةخسن نم هتبثأ ام ملعأ هللاو باوصلا .اهقيلعت (ق) ةخسن يف (۷)



 (ها؟4ت) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نع هلقني ال اى «ةاكذلا باب يف هلصأ نع هجرخي ال هدورشو هشاحيتسا :لوقن مث

 يف شحولا مكح همكح سيل هنأو «هبر كلم ىلع قاب هنأ ىرت الأ ,ماكحألا رئاس يف هلصأ

 .هب يدهلاو ةقيقعلاو هب ةيحضتلا زاوج ينو ٌمِرْحَم هلتق اذإ ءازجلا

 اي :تلق » :هركذ لجر نع يِذِمْرَتلا جرخأ اب "”فلاخملا قلعتي دقو :ماَمإلا لاق

 ًاًَرِجأَل اًِذِخَف يف َتْنَعَط ول :لاق ؟ ©" لاو ىلا يف الإ ٌةاَكَّذلا وُ اَمأ لا ٌلوُسَر
 ر

 ” َكْنَع

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فالخلا (ق) ةخسن يف )١(

 .(0۷ /۳) يرِزاَلل ملعملا .تارابعلا هذه ٍناّهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 ١١(. /۳) دّيَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ .تابل اهعمجو «رحنلا عضوم : هللا (5)

 نبدا نع ؛عيكو انثدح لاق العلا نب دمحمو دانه انثدح :لاق- هللا همحر - يلا هجرخأ )۳

 هيبأ نع ءار يأ نع «ةَمَلَس نب دا انأبنأ «نوراه نب ديزي انثدح «عيتم نب دَمْحَأ لاقو ةَمَلَس

 .هركذف هللا َلوُسَر اي :تلق :لاق

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 هلو هال ٤۳ ةنس تام «ةرشاعلا نم «ةقث ءفوكلا «يرسلا وبأ «يِميِمَّتلا بعصم نب يريلا نب دانه-

 )۷١۲١(. مقر )٥۷٤( بيرقتلا ٤. م خع «ةنس نوعستو ىدحإ

 ةقث :رجح نبا لاق.۱۷۷ ص ١ج يناثلا ثيدحلا قالطلا باتك يف هتمجرت تقبس :ءالعلا نب دمحم-

 .(17085) مقر (200) بيرقتلا .ظفاح

 ةقث :رجح نبا لاق.4 ”٠ ص ١ج عبارلا ثيدحلا ؛دودحلا باتك يف هتمجرت تقبس:حارجلا نب غيكو-

 .(/415) مقر (0۸۱)بیرقتلا . دباع ظفاح

 تام«ةعساتلا نم هدباع نقتم ةقث ءيِطِسِاَوْلا «دلاخ وبأ «مهال وم ءِيِمَّلّسلا ناذاز نب نوراه نب ديزي-

 .(۷۷۸۹) مقر )6١05( بيرقتلا .نيعستلا براق دقو ه۲ *5 ةنس

 هقث :رجح نبا لاق .۳۰۷ ص ۱ج يناثلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف هتمجرت تقبس :ةّمَّلَس نب داّمَح-

 )١449(. مقر (۱۷۸) بيرقتلا .؟ .ةرخأب هظفح ريغتو «تباث يف سانلا تبثأ «دباع

 ةنس تام«ةرشاعلا نم ؛ظفاح ةقث ءمَصَألا يو بلا ءرفعج وبأ «نمحر لادبع نب عينم نب دَمَْأ-

 )١١5(. مقر )۸٥( بيرقتلا .ع«نوناثو عبرأ هلو ها



 (ها؟ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 IRR 000000000000000 0 ا ااا تا نا

ak am maaan 

 :ليقو «راسَي :ليقو «دراطع :ليقو «مطهق نب كام نب ةماسأ :همسا ليق ياذا ءاَرَعُعلا وبأ-

 (59/) بيرقتلا .؛«ةعبارلا نم «لوهج يبارعأ وهو ءِراَسَي نب زالب :همسا ليقو ءزلب وأ ءزرب نب نات
 .(17 5 /4).ريبحلا صيخلت.هلاح فرعُي ال وهو: -اضيأ -لاقو )87551١(« مقر

 .(58 5 /۷) ىربكلا تاقبطلا .لوهجم :دعس نبا لاقو

 .(١1/؟) ريبكلا خيراتلا .رظن هيبأ نِم هعاسو همساو هنيدح يف :يِراَُبْلا لاقو

 .(4491) مقر (۱۸۹ )٥/ .تاقثلا يف ناَّبِح نبا هركذ

 .(5145/9) نَا نبال رينملا رْدَبلا .هوبأ لَم ىردي ال :يبّطَخلا لاق :هيبأ نع-

 :ثيدحلا جيرخت

 ثيدحلا 1١7( /6) ِةَيَمَرَتْما ةحيبذ يف ءاج ام (5) باي ءاياحضلا باتك لوأ )٠١( يف دوا وبأ هجرخأ

 يف ءاج ام (0) باب «ةمعطألا (۸) باتك يف يِذِمْرَّتلا و .هوحنب سنوي نب دّمْحَأ قيرط نم (۲۸۲۵)

 باب ؛حئابذلا (7) باتك يف ةجام نباو«هظفلب )١581( ثيدحلا ۷١( /6) لاو قلحلا يف ٍةاَكَّذلا

 هوحني (1844717) ثيدحلا 774 /5) هدنسم يف داو «هظفلب ("185) ثيدحلا )5/*1١57(

 057 /8) باب ءاياحضلا (۳۲) باتك يف ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّنلاو .عيكو قيرط نم مهتثالث

 يسلايطلا دٌواَد وبأو هظفلب يدهم نب نمحرلادبع نع ميهاربإ نب بوقعي قيرط نم )٤٤۹۷( ثيدحلا
 هدنسم يف ىلعي وبأو دّواَد يبأ نع سنوي قيرط نم هوحنب )١17115( ثيدحلا )١19( هدنسم يف

 سرشأ نب ةرثوحو دلاخ نب ةبدهو جاجحلا نب ميهاربإ قيرط نم )1۹٤۳( ثيدحلا ("/7/1؟)

 (1717/9) ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو ؛هوحنب يسرنلا دام نب ىلعألادبعو دعجلا نب يلعو

 يمِراَّذلا و .هوحنب نايس نع يدج نع يأ ينثدح يناعنصلا زيزعلادبع قيرط نم )1۷۲١( ثيدحلا

 نم هظفلب (۱۹۷۲) ثيدحلا ١17( /؟)رئبلا يف يّدَرتُما ةحيبذ يف (۲) باب ءيحاضألا (5) باتك يف

 .هيبأ نع ِءاَرَشْعْلا يأ نع َةَمَلَس نب داك قيرط نم مهعيمج «نافعو ناثع نبرمعو ديِلَوْلا بأ قيرط

 :مكحلا

 .هيف ملعلا لهأ مالك قبس دقو« ءارشعلا وبأ هدانسإ يف

 نع ءارشعلا يبأل فرعن الو «ةَمَلَس نب دام ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :يِذِمْرَملا لاق

 )٤/ ۷١(. يِِمْرَتلا ننس .ثيدحلا اذه ريغ هيبأ

 امف :تلق .طلغ يدنع وه :لاق ءارشعلا يبأ ثيدح نع هللادبع ابأ تلأس:ينوميملا نسما وّبَأ لاق

 يزملل لامكلا بيذهت .ةرورض عضوم يف الإ هيلإ بهذأ الو «ينبجعي الفانأ امأ :لاق ؟لوقت
 = يل 1



 (ها؟4ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 -ًاضيأ- "”يِمِراّدلا باتك ين وهو :تلق - ٍةَروُرَلا يف اذه َنوُراَم نب ديزي لاق

 ."هتوبث انباحصأ ضعب مّلَسُي ل ثيدحلا اذهو

 .(185 /157) رجح نبال بيذهتلا بيذبت «(7 47 /9) نقلا نبال رينملا رْدَبلا (۸ 9

 فرعُي ال لوهج وهو :اولاق .ءارشعلا يبأ ىلع هرادم نأ ىلع اوقفتا دقف «فيعض ثيدح :يِوَوّتلا لاق

 مل نَم نأ ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ قفتا دقو «ةَمَلَس يب نب دام ريغ هنع وري ملو .ثيدحلا اذه يف الإ

 ملو كلذ وحنو «ةعاجشوأ «حالص وأ «ملعب اروهشم نوكي نأ الإ لوهجم وهف دحاو ريغ هنع وري

 يأ نب دامك ريغ هنع وري مل هنأ ىلع اوقفتاو «لوهجم وهف «ءارشعلا يبأ يف ءانثتسالا اذه نم ءيش دجوي

 .قباسلا هيف يِذِصْدَتلا مالك لقت مث )9//2١١09(. بذهملا حرش عومجملا .ةّمَلَس

 «ثيدحلا اذه الإ هيبأل الو هل فرعي الو ؛هلاح فرعُي ال ءارشعلا ابأ نأ ىه هتلعو :ناطقلا نبا لاق

 باتک يف ماهيإلاو مهولا نایب .هيبأ مساو «همسا يف فلتخاو «ةَمَلَس نب دک الإ هنع ىور فرعُيالو

 .(ه81 - 585 /۳) ماكحألا

 ريغ هوري لو ؛هوبأ نم ىردي ال ءارشعلا وبأو «لوهجم هيوار َّنأل «ثیدحل ا اذه اوفعض :يبَطَخلا لاق

 .(17/8) يدابأ ميظعلل دوبعملا نوع ء(۲ ٤١ /۹) نَا نبال رينملا رْدَبلا .ةّمَّلَس نب داك

 .ّيدرَتلا ُهبْسُي هيلع ُرَدُفُيال ام يف اذه :لاق ثيدحلا اذه قاس نأ دعب [707تّ]دوراجلا نبا لاقو

 ١ .(۲۲۷ /۱) ىقتنملا

 دوا يبأ ننس .شُخّوَسْلاَو ٍةَيدَتْلا ين الإ حّلْصَي ال اذهو:ثيدحلا دروأ نأ دعب دّواَد وبأ لاقو

۳/۳( 

 ليلغلا ءاورإ ء(١۸٤۱) ثيدحلا )١151( يِذِمْنَّلا ننس فيعض .فيعض :ينابلألا خيشلا لاقو

 )۲٥۳۰(. ثيدحلا )۱۸/۵

 . مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .يهو (خ) ةخسن يف

 . (۱۹۷۲) ثيدحلا (۱۱۳ /۲) يِمِراَّذلا ننس

 ظفاحلا «يمراذلا دمخ وبأ «يدنقرمسلا مارهب نب لضفلا نب نم رلادبع نب هللادبع :وه يِمِراَّدلاو

 .تد م .نوعبسو عبرأ هلو ه٢ ٠١ ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم «نقتم لضاف ةقث «دنسملا بحاص

 )١٤۳٤(. مقر (۳۱۱) بيرقتلا

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هتوبثب (ق) ةخسن يف

 مالك ضايع يضاقلا لقن الو .(517/ /8) يرزالل ملعملا . تارابعلا هذه ِناَهِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا

 .(519/7) ضایع يضاقلل ملعملا لامكإ .هتوبثب :لاق يرزالا



 ( هال؟4ت) يناّبكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لئاسلا نع َمِهَف 4 هنأكف «هيلع ردقي ال يذلا ديصلا هب داري نأ نكمي :مهضعب لاقو

 ةقدباجأف ؟ةَيَللاَو قلا يف الإ ىّكذي ال له هدّيصتي نأ دارأ ديص نع هلأس هنأ لاح ةنيرقب

 .ىهتنا لاق اهب

 ءافالخ ملعأ ال سنأتملا هب لكؤي مب الإ نوكي الف سنأتي شحوتملا امأو] :تلق

 ٌمَدَعوهو رقعلاب لكأ اهلجأ نم "”[يتلا] ةّلعلا تفتناف «هيلع رودقم راص [هّلأل

 .هيلع ةردقلا [ق /ب ١۸

 مسا نوكي نأ ىلع عفّرلا هيف زوجيو «بصنلاب هانيور « َّنّسلا سيل :٠ #4 هلوقو

 ىلع هبصنو ءرهظأ لوألاو كلذ نم رفظلاو نسلا سيل :هريدقت فوذح رخلاو سيل

 .ءانثتسالا

 ةقرفتلا :ًاصوصنم انبهذم يف عقو يذلاو «كلذ يف ءاملعلا برطضا دقو :ماّمإلا لاق

 لصحتو «ناسنإلاب نيلصحملا رفظلاو نسلاب ةيكذتلا لوصح عنميف «لصفنملاو لصتملا نيب
 عنملا كلام نع لقت ام ضعب يف عقو دقو ءةيكذتلا اهب تنأت اذإ هنع نيلصفنملاب ةيكذتلا

 ىلع عنم نّمَف «تنكمأ اذإ ًاقلطم ةيكذتلا ةحص ىلإ ريشُي ام انباحصأ ضعبل عقوو ءًاقلطم
 ىلع" لذت مظعلاب هيف ليلعتلل ةراشالاو |ميس الك [و] «همومع ىلع ثيدحلا ذخآ قالطإلا

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ؛(51 /۳) ملعملا هباتك يف درو امك «يِرِزاا مالك صن يهتني انه ىلإ (۱)

44/0( 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (0)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ةرفز

 .مالسلاو ةالصلا هيلع (ق) ةخسن يف 2

 هذه ناَِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب بوتكم هتدجو يذلاو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ()

 مالك ضايع يضاقلا لقن امل كلذكو «(05/) يرزالل ملعملا .واولا نودب اهفورحب تارابعلا

 .(5//431) ملعملا لايكإ .واولا نودب هلقن يرزالا

 يذلا ردصملا يف ءاج ان قفاوملا «مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .لدي (ق) ةخسن يف (5)

 .(53/7) يرزالل ملعملا . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ



 ( هات ) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | me“ یتیم یی ن مس نا

 .نيلاحلا يف ًاظع نسلا نوكل لصقنملاو لصتملا نيب ةاواسملا

 «ةيكذتلا نع رّْغْضَي نس: هب دارملا نأ ىلع ثيدحلا لمحُيف قالطإلا ىلع ةزاجإلا اّمأو

 نأ ملع امل :لوقيف ليلعتلا يف صيصختلا ” يعدي كلذكو «هيف مومعلاب لوقلا ملسن الو

 امأو هيلع ليلعتلا لاحأ هنوملعي امم كلذ نأو:ةاكذلا هب ىتأتت ال [خ /1/71] / مظعلا

 ةزاجإلا] وه يذلا رخآلا لوقلا اذه ىلإ عجري هّنأكف ةقرفتلا وهو بهذملا نم صوصنملا

 نيعي مل "”[هنكلو امه ةيتأتم ةيكذتلا نوك طرتشي قالطإلا ىلع زيجملا َّنأل ؛قالطإلا ىلع

 ال الصفنمو” [يتأتلا] نم عنمي ًالصتم هنوك نأ ىأرف ءصوصنملا يف هلّيَعَو "'”[ينأتلا] هجو

 ا .امهنيب قّرف اذهلف «هنم عنمي
 ناك دقو «نّسلا يف ليق ام هيف لاق كلذ نكمأ اذإ هب ةيكذتلا زوجتف مظعلا امأو

 يف هب ليلعتلا نم هانركذ اب لتعيو «ٌنسلا ىر هيرجتو ءاذه ىلإ ريشُي انخويش ضعب
 © ثيدحلا

 «نيئيشب ةحابإلا هقيلعتل -ًاضيأ- ةيمستلا ىلع ليلد « هيلع هللا ٌمْسا َرِكذَو » :هلوقو

 © .امهدحأ ءافتناب يفتتي نيئيش ىلع قلعملاو

 «مالكلا مقتسي ىتح « باوصلا(خ)ةخسن يأ يهو« (خ) ةخسن يف اهدجأ ملو « ىلع (ق) ةخسن يف )١(

 كلذكو :(517/) يرِزاَلل ملعملا تارابعلا هذه ييناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا

 .(5//4117) ملعملا لاكإ .ىلع نودب هلقن يِرِزاَلا مالك ضايع يضاقلا لقن ام

 ٥١(. /۳) يِرِزاَلل ملعملا .اهفورحب تارابعلا هذه ييناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا نم ةدايزلا

 يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو« يناثلا: طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(ه1 /7) يرزألل ملعملا . تارابعلا هذه ناَمِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو يناثلا: طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(010/ /۳) يرِزاَلل ملعملا . تارابعلا هذه ناَيِكاَقْلا هنم ذأ يذلا ردصملا

 ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ «(27/) ملعملا هباتك يف درو امك ءيرِزالا مالك صن يهتني انه ىلإ

(Y/Y 

 )٤/ ۲٠۳(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک كديِعْلا قيِقَد نبا مالك اذه



 ے دسلاباب_ _ ح (ه٤۷۲ت) ىنايكافْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش ىف ماهفألا ضاير

 -اضيأ - عمجيو «ةرفشلا يهو - اهرسكو «ميملا مضب - "يدم عج: « ىَدملا »و

 ^ .لادلا ناكسإب ٌتاَيْذُم

 لت :لثي ناَشْبُحلا ٌعمَجلاَو ءناَدوُسلا نم سنج :07[ةساو] شبكلا

 .ملعأ هللاو ””.نالمحو

 نبال برعلا ناسل ء(١٠ /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ۱۸٠١(« /۲) يرهوجلل حاحصلا

 )510/7/١6(. روظنم

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 روظنم نبال برعلا ناسل ء(۷۸۷ )١/ حاحصلا هباتك يف درو امك ءيِرَمْؤَجلا مالك صن اذه

.(YYA/Y 



 (ها؟4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لوألا ثيدحلا ©

 4 يبنلا ىَّحَض  :لاق هذ كلام نب سا نع
 ١ 2 2 د ص ر م لاس

 x (هحافص ىلع ُهلْجِر ٌعَضَوَو رکو ىمسو

 «هديب اهب ِنَئرقأ نحلم نبك

 © .شايبو داوس هيف يذلا وهو ءربغألا حلمألا:5 لاق

 :حرشلا

 ءايلا ديدشتو ءاهرسكو «ةزمملا مضب - [ةّيحضإو] حض عمج :«يحاضألا»

 اهعمجو -ءايلا ديدشتو ءاحلا رسكو ءداضلا حتفب - ةّيِحَض :-ًاضيأ- لاقّيو - امهيف
(MD م 4f 

 یحضاو يجاصآ اهعج و «ةاَضأ :لاقيوءاًياَحَض

 ةالصلا لجأ نم «ىحضلا تقو ءىحضألا موي حبذت اہل كلذب تيمسو:اولاق

 “.تقولا كلذ

 (0145) ثيدحلا (؟54١١ /) حيذلا دنع ريبكتلا باب ءيحاضألا (77) باتك يف يِراَخَُبْلا هجرخأ (۱)

 ةيمستلاو ليكوت الب ةرشابم اهحبذو ةيحضلا بابحتسا (؟) باب ء(١) باتك يف ِمِلْسُّمو «هظفلب
 .هظفلب )١1955( ثيدحلا ١655( /۳) ريبكتلاو

 ٠١٠١(. /۲) روظنم نبال برعلا ناسل ء(۲ ۰١ /۲) دّْيَبَع يبأل ثيدحلا بیرغ

 يِبوُّيَملل ريدملا حابصملا ((53/؟) ضايع يضاقلل راونألا قراشم يحاضألا ةملك يف رظني

 بيذبت 22116١ /۲) يرهوجلل حاحصلا )١5/ ٤۷۷(« روظنم نبال برعلا ناسل ((754/؟)

 .(۳۹۲ /۳) سراف نبال ةغللا سبياقم 23٠٠١ /0) يرهزألل ةغللا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةاحض (ق) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ايحضأو (ق) ةخسن يف

 )١/ ۷٠١ يكلاَكا نسحلا يبأل بلاطلا ةيافك ء(١۳۹) يرهزألل ِيناَوَرَْْلا ةلاسر حرش ينادلا رمثلا

 .(۲۳۸ /۳) باطحلل ليلجلا بهاوم



 ( ها74ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 بدنلا وأ بوجولا قيرط ىلع كلذ نكل ًاعرش ةبولطم ةيحضألا نأ فالخ الو
 1 .فالخ

 يأ نم باصنل كلام «ميقم «ِمِلْسُم ءرُخ لك ىلع ةبجاو يه: ةميْنَح وبأ "7 لاقف

 .ناك لاومألا

 نم اهيلعردق نم لك ىلع يهو «ةضورفم ريغ ةنونسم يه ”:كِلاَم"”لاقو

 ىَتِوِب يذلا جاحلا الإ ء[ق /أ /١741/ نيرفاسملاو «ىرقلاو ءراصمألا لهأ نم «نيملشْلا

 .مهيلع ةيحضأ ال مهنإف

 ةردقلا عم اهكرت بحتسي ال دخ نأ الإ ةبحتسم ىه :دم داو ”ييفاشلا لاقو

 ال قفاوملا ءمالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو لاقو (ق) ةخسن يف )١(

 ةَريَبْه نبال ءاملعلا ةمكألا فالتخا . تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج

1/0( : 

 يِمَلْيزلل قئاقحلا نييبت ء(۲۱۹) یناتیغرَملل يدتبلا ةيادب ء(١۷ /5) يناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادها (؟)
 مْيَجُت نبال قئارلا رحبلا (8/11) ييخّرّسلل طوسبملا ء(١۸ )١/ يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت «(؟ /5)

 )۳۸١(. نميلا يبأ نبال ماكحلا ناسل ۹۷ /)

 «مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .واولا نودب لاق (ق) ةخسن يف (۳)

 ةَرْيَبُم نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا . تارابعلا هذه يناّيِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا

 مسا

 باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا 0715 )١/ دسر نبال دهتجملا ةيادب «(19/70) ربلادبع نبال يفاكلا (5)

 تامدقملا :(191 /77) رلادبع نبال ديهمتلا :(؟17 /۱) باهولادبع يضاقلل نيقلتلا «(575 /1)

 دمحمل ةيكلاَخا ةداسلا بهذم ىلع ةيهقفلا ةصالخلا ء(۲٥ /۳) يرزالل ملعملا (574 /۱) دْشُر نبال

 )۲۷١(. يورقلا يبرعلا

 يِزاَريَّشلل هيبنتلا «(1//3779) يِزاَريّصلل بذهملا «(۲۸۳ /1) نزلا رصتخ ء(۲۲۱ /۲) يعفاشلل مألا (0)
 يِوَوَّنلِل عومجملا )١/ 1۸٤(« يِدْرَواَبَلل عانقإلا 019 /۳) لافقلا ياّشلل ءالعلا ةيلح )4١(«

 ريبكلا يواحلا (197 /۳) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور 1۳١(« /۷) يلاَرَعْلل طيسولا ۲۷/۸

 )٠١۹(. يمرضحلا هللادبعل ةيمرضحلا ةمدقملا )1١/ ١ يِدْرَواَلل

 ري ةمادق نبال هقفلا ةدمع 20210 )١/ ةمادق نبال يفاكلا ۳٤١) /9) ةمادق نبال ينغملا 69



 (ه/74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 ks mme eu أ

 ةَميِنَح ابأ الإ ءارسوم ناك نإوءراغصلا هدلو نع ةيحضأ همزلي ال هنأ ءالؤه قفت تاو ءاهيلع

 .ةاش“'” [مهنم] دحاو لك نع همزلت :لاق هتاف

 “كلامو 20ةفينَح 6 وبا ”لاقف .ةيحضألا هيف ئزجت يذلا تقولا يف اوفلتخاو

 ءاضقنا رخآ ىلإ هدعب مايأ ةثالث :”يِعِفاَّشلا لاقو «هدعب نامويو رْحّدلا موي :ةدّمْمَأو

 ۲١١(« /۲) ةّيوْيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا )٤/ 2٠١5(« يواَدْروْلل فاصنإلا «(1775) يقرا

 ليلد ۷ |۲ حل نبال عدبملا (2 0 /۲) حيْفُم نبال عورفلا ء(۹۷) يواجحلل عنقتسملا داز

 .(95) فسوي نب يعرمل بلاطلا (

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو ءامهنم طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ١۳۲(. /۱) هَذه نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا . تارابعلا هذه يناَِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 ءاج ال قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .لاق (ق) ةخسن يف

 0787 /1) ةَريَبُم نبال ءايلعلا ةمئألا فالتخا . تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف

 عئانصلا عئادب «(9/ /4) ناَنيِغْرَملل ةياذبلا حرش ةيادملا «(1۱) فسوي نب بوقعيل راثآلا باتك

 ةيادب ء(۷۳ )٤/ يناَنيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادغلا ٩(« /۱۲) يِسْخَرَتلل طوسبملا «(8 /0) يناَساَكْلل

 حالفلا يقارم ىلع ةيشاح «(۸ /۳) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت «(515 /1) يناتيغْرَملل يدتبملا

 .(*00) يِواَحّللل

 «(575/1) باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا «(775 )١/ در نبال تامدقملا «(۷۳ /) ىربكلا ةنودملا

 ةَريَبَه نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا ء(١۱۷) ريلادبع نبال يفاكلا «(7 57 /5) ربلادبع نبال راكذتسالا

 يبأل بلاطلا ةيافك ١49(« /4) يناَرَقْلل ةريخذلا )۲١١(« بجاحلا نبال تاهمألا عماج (۳۳۲ /1)

 ١86(. /۳) باّطحلل لیلحجلا بهاوم ء(۷۲۰) يكل نسحلا

 ةَيِوْبَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا :(7517/9) جسوكلل ِهْيوَمْاَر نباو لبنح نب دخ لئاسم

 ء(١۱۳) يقرا رصتخ ء(٦۲۸ /۳) يِْيكْرَرلا حرش «(77 ١ /۳) ةمادق نبال ينغملا )۱/ ٠١(

 ۲۸٤(« /7) حِلْفُم نبال عدبملا (50 1/7 حِلْفُم نبال عورفلا «(85 - 87 )٤/ يِواَدْرِْلل فاصنإلا

 ٩(. /۳) ٍتوُهْبْلل عانقلا فاشك ء(۷۳٤ - ٤۷۲ /1) ةمادق نبال يفاكلا

 هيبنتلا (۲۳۷ /۱) يِزاَريّشلل بذهملا ء(١٠۲۸ /1) يَا رصحخ .(777/7) يعفاشلل مألا
 077٠ /۳) لافقلا يِشاَّشلل ءاملعلا ةيلح ١ ١١(« /1) يزول ريبكلا يواحلا «(81) يِزاَريَّشلل
 يِراَضْنألا ايركزل جهنملا حرش «(570) يمتيهلل ميوقلا جهنملا ۲۸١ - ۲۸١( /۸) يِوَوَتلِل عومجلا

)0۰/0( . 



 (ها76ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «لبإلا :يهو ءاهلك ماعنألا ةميهبب ةيحضألا ئزجت هنأ ىلع اوقفتاو «عبارلا مويلا نم ريبكتلا

 .منغلاو ءرقبلاو

 اقو ” قبلا مت لبإلا :ليقو "«لبإلا مش رقبلا م e :اندنع اهلضفأو

 © . منغلا يق قبلا يق ءلبإلا اهلضفأ : ”دّمْنَأو © ةّقيِنَح وبأو "”«يِِفاَّشلا

 ير تا يللا ایام لسا دي

 .متغلا يحاضألا يف ب يبنلا رايتخا :امهدحأ

 ص .حبذلا ءادف يف كلذ ىلاعت هللا رايتحا :يناثلاو

 :ةلتكاف

 ريعبس ةنجلا يف ىعر هَّنأل ءايظع يمس هس :ليق 4 ٍرِيظَع َء جذب ُهََيَدَكَو 98 :ىلاعت هلوق

 ۲۲١(« /۱)دشر نبال تامدقملا ٤٠١( /1) هل ةنوعملاو :(577 /۱) باهولادبع يضاقلل نيقلتلا

 يفارق ةريخذلا «(710 /1) دْشُر نبال دهتجملا ةيادب ء(۳۳ )١1/ ةَرْيَبْه نبال ءاملعلا ةمئألا فالتخا

 .(177) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيتاوقلا )4/ ٤١)

 دشر نباوء(۳۳۳ /1)ءاملعلا ةمئألا فالتخا يف ةَريَبُع نباو ١(« 47“ /6) ةريخذلا يف فاَرَقْلا كلذ لقن

 , )١/ ١٠١( دهتجملا ةيادب يف

 عومجملا :(5//197) يِوَوَّنلِل نيبلاطلا ةضور )8١(« يِزاَريَّشلل هيبنتلا ء(١۲۲ /۲) يعفاشلل مألا

 .(185 /1) يِدْرَواَْل عانقإلا «(۱۳۷ /1) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش ء(۲۹۱ /۸) يِوَوَنِل

 )7784/١1(. يدغسلا یواتف

 عدبملا (4785 )١/ ةمادق نبال يفاكلا «(45) ةمادق نبال هقفلا ةدمع «(97) يواجحلل عئقتسملا داز

 ء(۳۹۷ /۳) حلم نبال عورفلا «(45) فسوي نب يعرمل بلاطلا ليلد «(717/5) حِلْفُم نبال

 .(۷۳ )٤/ يِواَدْرِوْلل فاصنإلا

 هلك اذه انه ىلإ باصنل كلام ميقم مِلْسُم رح لك ىلع ةبجاو يه :ةّفيَِح وبأ لاقف :يناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(۳۳۳ - ۳۳۱ /۱) ءايلعلا ةمئألا فالتخا هباتك يف درو (ي قريبه نبا مالك صن

 ۲١۷(. /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف كلذ درو امك ديلا قيِقَد نبا نيرمألا نيذه ركذ

 1١9(. ةيآلا «تافاصلا ةروس



 (ه1؟4ت) يِناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 هّنأل :ليقو ؛©”ةردقلاب نوكم وه انإو «ناويح لسن نبي نكيو هّلأل :ليقو « ًافيرخ

 .ميظع هب ىدف هّلأل :ليقو ”«ةمايقلا موي ىلإ نس َِقَي هلأ :ليقو"” ءاعطق لبقتم

 .نيرسفملا نيب لاوقأ ةسمخ

 .نيشبكب - مالسلاو ةالصلا هيلع - هتيحضتل « ةيحضألا دادعت بابحتسا ىلع ليلد هيفو

 مِلْسِم هل حبذي نأ هل زوجي ناك نإو' ”ءهسفنب هتيحضأ ناسنإلا يلوت بابحتسا هيفو

 بحتسا دقو ءاهقفلا بهذم وه امك « ةيمستلا عم ريبكتلا بابحتسا هيفو

 ©. كلذ ىلع روهمجلا هفلاخو «”ةيمستلا عم ب يبنلا ىلع ةالصلا يِيْفاَّشلا

 س ودم حس حرر سس

 .(178/17) يِزاَّرلل ريبكلا ريسفتلا .رّبّبُج نب ديعس لوق وهو

 ٤۸۲(. /4) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .قاّرَوْلا ركب يأ لوق وهو

 ليهستلا )٤/ ٤۸١(« َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا «(0 ٤١ /۲) ربج نب دهاجم ريسفت .دهاجم لوق وهو

 )٤/ ۴١(. يِوَّكَبْلا ريسفت «(174 /7) يِْلَكْلا يِطاَئْرَمْلل ليزنتلا مولعل

 ٤۸(. /5) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا ددْيَبَع نب رمع لوق وهو

 حيحص ىلع يوّرَنلا حرش 077 /5) يِْطْرُقْلل مهفملا 5١8 /5) ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ
 )١١/ ٠١(. رّجَح نبال يرابلا حتف 4217١ /۱۳) ِمِلْسُم

 حيحص ىلع يونا حرش ((1 /0) يِْطْرُقْلل مهفملا «(708/5) ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ

 .(١1/١1)رّجَح نبال يرابلا حتف «(۱۲۰ /۱۳) مِلْسَم

 دوبعملا نوع )18/٠١(: رجح نبال يرابلا حتف )١١/ 2١71 مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوُتلا حرش

 .(" 51١ /۷) يدابأ ميظعلل

 )٠١/ ۹٦(. يِدْرَواَمْأل يواحلا ١١۳(« /۸) يِوَوّتلِل عومجملا ء(١٤۲ /۲) يعفاشلل مألا

 ٠٠۳(. /9) يِطْرَقْلل مهفملا (5 17 /1) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ



 (ها/؟4تر يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لوألا ثيدحلا ©

 «سانلا اأ ُدْعَب ام: هللا لوسر رم ىلع لاق رمع نأ » :هقظ رمع نب هللادبع نع

 ِيِعّتلاَو قلا ءلَسَمْلاَو ءِرْمَّلاَو بولا نم ةَ ني یهو رنا ميك لر هنإ
 :هيلإ يهتنت اًدْهَع هيف اَنَِإَدهَع دي هلا َلوُسَر َّنَأ ٌتْدِدَو تالت ءَلْقَْلا رماح ام :ْدْمَتْخاَو

 1 ©.« ابڑلا نم ٌباَويََو ُةلالكْلاَو دا

 :حرشلا*

 ) :ظفل ريسفت ىلع مالكلا مدقت دق

 .ةداعإلا نع يِنغُي

 عضاوملا دحأ اذهو «ءادنلا فرح فذحف «سانلا ا اي لصألا «سانلا اشا » :هلوقو

 © .وحنلا بتك يف ٌررقم وه اف ىلع ءادنلا فرح” فذح اهيف زوجي يتلا ةعبرألا

 مزلي يتلا ةثالثلا عضاوملا دحأ -ًاضيأ- وهو «هنع ينغتسي ال تعن انه « سانلاو »

 .ًابوجو تعنلا اهيف
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 اهب باتكلا لوأ ؟اهانعمو "”«[دْعَبل 2

 بارشلا نم لقعلا رماخ ام رمخلا نأ يف ءاج ام )٤( باب «ةبرشألا (۷۷) باتك يف يِراَكّبْلا هجرخأ )١(

 ءريسفتلا (5 5) باتك يف ملسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب(0577) ثيدحلا (1177/5)

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۳۹۳۲) ثيدحلا (۲۳۲۲ )٤/ رمخلا ميرحت لوزن يف (59 باب

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ملكت (خ) ةخسن يف

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اذه ىنعمو (ق) ةخسن يف

 .سداسلا ثيدحلا ءةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك يف كلذو

 .درفأف عضاوم ةعبرأ يف الإ فذحي ال وهو ءادنلا فرح

 .لوألا ثيدحلا «دهشتلا باب «ةالصلا باتك يف عضاوملا عبرألا هذه -لاعت هل هحر- يناَمِكاَقْلا ركذ



 (ها4تر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ان :ةدِقاَلا ةروس يف ىلاعت هلوق - ملعأ هللاو - ديري « رمل ا مير َلَرَت ١ :هلوقو

f E 

 نع ضي رسما ريك ف هاصْعبلاو وعلا بب عقوب نأ نطيل ربا :ىرخأ ةيآ يف
 يبنعلا رمخلا ميرحت ىلع دقعنم عامجإلا َّنأ " 'هدقت دقو 2 وتم مكلف و ایر

 .ءينلا

 ؟ليلدب وأ صنب هللا باتك يف ةمرح يه له اوفلتخا مهنكل

 هنع يهنملا وه مرحلا َّنأل «صنلاب هيف ٌةَمَرَح [اآ1 [ق /ب /41١/حيحصلاو

 ءاهبانتجاب رمأو «هباتک يف رمخلا نع ك هللا یہ : دقو «هتحابتسا ىلع هدابع هللا دعوت يذلا

 اذهو «أفتآ ةمدقتملا ةَدئاَما ةيآ يف ماَلْرَْلاَو ٍباَصُنَأْلاَو ريما اهنرقو ءاهتحابتسا ىلع دعوتو

 :ىلاعت هلوق «ةرقبلا ةيآل ناتخسان ناحيآلا ناتاهو «ديدهتلا يف ةياهنو «ديعولا يف غالب

 ال وثمار اعام اف :ىلاعت هلوق ءاسنلا ةيآلو «ةيآلا 4 ِريِيَمْلاَورْمَكْلا بع كويل

 <" هيرحتلا نود مذلا يضعقت امنإ ةرقبلا ةيآ نال «ةيآلا "”4 ىركش نو هوسا ارق

 حبرلا عفانملاب دارملا :ليقو «نيريسفتلا دحأ ىلع «عفانملا نِم اهيف امل اهتوبرشي اوناكف

 .(40) ةيآلا قَدِياْلا ةروس

 .(41) ةيآلا ديالا ةروس

 .۳۷٤ص لوألا ثيدحلا «رمخلا دح باب «دودحلا باتك يف كلذو (۳)

 .تارابعلا هذه ِناَهِكاَقْلا هنم ذأ يذلا ردصملا يف ءاج امل ةقفاوم يهو.(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 .(1//1719) دش نبال تامدقمل

 .(719) ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 )٤۳(. ةيآلا ءاسنلا ةروس

 ِيَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأ ء(١٤۲ /۱) يزول ا نبال ريسملا داز ۳١١( /۲) يربطلل نايبلا عماج (۷)

 «(۲۱۹ /۱) نينمز نبال زيزعلا نآرقلا ريسفت 47*07 /۲) متاح يب نبال نآرقلا ريسفت )١/ 5١١(

 )١١١/۲(. نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت

 يجمل روثنلا ردلا (؟١1 /1) يَرَعْلا نبال نآرقلا ماكحأ ء(۲۹۲۳ /۱) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا



 (ه٤۷۴ت ) يناّهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ل سا

 
 ج ےک

 © .ءاشلا ىلإ "”اهيف نورجتتي اوناك ذإءاهيف
 ىتح ةالصلا ريخأتب اهيف اورمأ مهَّتأل < ةحابإلا يضتقت اهنإ :ليقف ءءاسنلا ةيآ امأو

 ال يوان ةالصلا ْتَمِيقَأ اذإ و هللا لوسر يانم َناَكَف » :رمخلا مر نأ لبق ٌرْكَّسلا بهذي

 لك ىلع ةالصلاب اورمأو ءرمخلا تمرحف كلذ حسيب مث.” ُناَرْكَس ةاَلَّصلا ٌبَرْقي
 © لاح

 :-لاعت هلا هحر- دشر نب ديِلّوْلا وبأ ىضاقلا لاق

 ريغ يف دوجوم هّلِإف .نآرقلا يف اه ميرحتلا ظفل“”دوجوب لهاج فسعتم بلاط نإو

 نير مالا باخ یاو رنا اتا :لاقف ءاسجر اهاہس یلاعت هللا نأ كلذو ءعضوم ام

 اإ وأ ام يندب ال إل :-یلاعت -لاقف ءسجرلا ميرحت ىلع صن مث« "74 نل لَ
 شجر ھل رز تلو اممم امد کم كركي نآ آر عملتي ل ع امم

a 

 ۳١١(. /۲) يربطلل نايبلا عماج ء(١۱۷ /۱) يدنقرمسلل مولعلا رحب )9 ٠

 .اهب (ق) ةخسن يف

 نبال ريسملا داز «(۲۱۱/۱) علا نبال نآرقلا ماكحأ ء(۷٥ /۳) يِطْرُقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 نآرقلا ريسفت «(17 /۱) يِوَّبْلا ريسفت ء(۲۹۲ /۱) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا ۲٤۱(« /۱) يِْوَجْلا

 . )١/ ٠١١( يدحاولل زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ((715/1) يناَعْمَّسِل

 .(۲۹۳ /۱) ةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا

 ثيداحألا :(017" )١/ دّمَْأ دنسم :(7805 /۸) ىريكلا يِقَهْيَيْلا ننس ۳۲١(« /6) دّواَذ يبأ ننس

 ٠ .(۳۹۸ /۱) ةراتخملا

 بيرق هلك اذه انه ىلإ ؟ليلدب وأ صنب هللا باتك يف ةمرع يه له اوفلتخا مهنكل:يناّهَكاَمْلا لوق نم

 .(۲۲۷ /۱) تامدقم ا هباتك يف درو |مكءدشر نبا مالك صن نم ادج

 يف ءاج ال ةقفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .بوجوب (خ) ةخسن يف

 .(۲۲۸/۱) در نبال تامدقملا .تارابعلا هذه ناَيِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 .(90) ةيآلا قَدِياَتا ةروس

 )١5(. ةيآلا ماعنألا ةروس



 ( هال” ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Raila a eenا  nanere 

 لع

 لق ٍرييَمْلاَو رکا بت كوكي #:-ىلاعت -لاقف ءاثإ رخآ عضوم يف -ًاضيأ- اهاسو
o RITهم سل ا .() نو 7 ۾ لا صصص  

 ر مامن آم :یلاعت لاقف مثإلا ميرحت ىلع صن مث« 4 سيال عمو رَت ام وف
 يهنلا درج الإ رمخلا يف نآرقلا يف دري مل ولو 4 ََتَبلَو متلو َنطْباَمَو اهني رهط ام شجتوفلا

2 
 هللا نإ » :ك لاقو ءمهيلإ َلّزُن ام سانلل ليل هثعب (نإ هّلأل «ةهاركلا ال ميرحتلا هدارم سا

 «ةرورض هي يبنلا نيد نم ٌمولعم اهميرحتف ءاهميرحت ىلع ةمألا تعمجأ دقو 29 « اَهَمَّرَح

 ّالِإَو بات نإف دترملا باتتسُي مك«باتتسُي عاجاپ ٌرفاك وهف مارحب تسيل رمخلا نإ :لاق نمف
 .لاعت هلا هجر همالك ىهتنا '”.لتق

 «هريغو بنعلا نم رِصّتعا ام ىلع عقي رمخلا مسا َّنأ ىلع [ ليلد] ثيدحلا يفو

 ءزاجحلا لهأ بهذم اذهوء هي يبنلا ظفل نم ثيدحلا اذه ريغ يف ًاحيرص كلذ ءاج ابرو

 © .ةقوُكْلا لهأ مهفلاخو

 لهأ نم معز نَم لوق نأ حضاولا نأيبلا هيف :يباَّطَتْلا لاق « ِةَسْمَح نم ىهو ) :هلوقو

 رمخب سيل كلذ ادع ام نو «هنم ديدشلا ءينلا بنعلا ريصع يه الإ رمخلا نأ مالكلا

 ٠ .لطاب
 «رمتلاو بيبزلاو بنعلا نم الإ رخ ال نأ معز نم لوق داسف ىلع ليلد هيفو :لاق

 ذإ] ًارمخ هلعجو بارش نم لقعلا رماخ ام لك اهمومع قحلا مث رخ اهلك اهنومسي اوناكف

 .(519) ةيآلا ةرقبلا ةروس (1)

 ءاج امل ةقفاوملا .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لاق (خ) ةخسن يف (؟)

 .(۲۲۸/۱) در نبال تامدقملا .تارابعلا هذه ناّهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف

 .(7) ةيآلا «فارعألا ةروس (۳)

 )٠٥۷۹( ثيدحلا (١١؟5/١) رمخلا عيب ميرحت (۱۲) باب «ةاقاسملا (۲۲) باتك يف مِلْسُم هجرخأ (5)

 .(۲۲۸/۱) تامدقملا هباتك يف درو امكءهمالك صن نم ًادج ٌبيرق وهو دشر نبا مالك يهتتي انه ىلإ (5)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (0)

 .ةيضارتعالا ةلمجلا ادع ١١١(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا كلذ ركذ



 (ها/84ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 اا و 77 1 111|0 >1 1 11 200000 ن ٹی ہویا رر تس

 ءيشلا مكح قاحلإو سايقلا تابثإ هيفو «هايإ هترماخو لقعلا هتسبالمل اهانعم يف [ناك

 قاقتشالا قيرط نم آق / /101٠/يشلل مسالا تادحا زاوج لع لبلد ينو هي

 ىهتنا “7. نكي نكي | نأ دع

 نوكيو «لاحلا واو نوكت نأ لمتحي © ةَسْمْخ ى7 نول یهود لوق نی واولاو :تلق

 «ةيفانئتسإ نوكت نأ زو جو «ءايشأ ةسمخ نم لمعت اهنوك لاح يف رمخلا ميرحت لزن :ىنعملا
 ءاهلبق يتلا ىلع ةلمجلل ٌةفطاع نوكت نأز وجيو «بارعإلا نم عضوم ةلمجلل نوكي الف

 وهو ءرمخلا ميرحت لزن هنأ ال «ءايشأ ةسمخ نم نوكت رمخلا نأ ربخأ هنأ ىلع ىنعملاو

 .دب الو كلذك

 © .دحلا ثاريمو :يأ « دلا »و :هلوقو

 : كرمع لاق دقو «مهدعب نّمف ةباحصلا نم اريثك 7 افالتخا سانلا فلتخا دقو

 ٌةاّيح ال » :رخآ ظفل يفو «(«قحلا ىلع اهنم ةدحاو يف ولآ ال ةيضق نيعبسب دحلا يف تيضق»

 روكذم وه [خ /أ1/ ۲۸1 / ام ىلع ؟ال وأ ةقيقح بأ وه له ءاوفلتخا یتح ٤ ُهاّيب الو هللا

 يف ءاجامل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقأ هتبثأ امو ء ناكف (خ) ةخسن يفو « ناك امو (ق) ةخسن يف

 (1147 /5) نئسلا ملاعم تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .(؟43 /4) ننسلا ملاعم هباتك يف درو امك ءيا ا مالك يهتتي انه ىلإ

 .ثيدحلا صنل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.نوكي (ق) ةخسن يف

 ۲٠١(. /5) ديلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ

 .افالخ (ق) ةخسن يف

 «ةيضق نيعبسب دا يف ىضق هنأ رمع نع سانلا ضعب لقت :- هللا همحر - ةّيِمْيَت نبا مالسإلا خيش لاق

 كلت تناكو ءةوخإ هنبا نبال ناك مهنم لك ادج نوعبس هتفالخ يف تمي مل هنإف ءرمع نع لطاب وهو

 .بذك اذه نأ ِملُعَف ملاعلا يف دج لك هلمتحي ال فالتخالا اذه لب «ةفلتخم الوق نيعبس لمتحت عئاقولا

 .(007 /0) ةيوبنلا ةنسلا جاهنم

 نزلا حرش جلا .ذ 6م دوُعْسَم نبا لوق نم هتدجو اهنإو ه# رمع لوق نم هنأ ىلع هيلع فقأ م



 (ها74تر يناّهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
TTT]صم يسم سس سب تب 7س مس مم م مم م م م م جس ب  ETT 

 7: ضئارفلا بتك يف

 دلاو ال ةضيرف لك يه :ليقو ءاهيف دلو ال ةضيرف لك يه :ليقف « ُةَلاَلَكْلا » :امأو

 .ملعأ هللاو“” .رهاّظلا وه اذهو ءدلاو الو اهيف دلو ال ةضيرف لك :ليقو ءاهيف

 .ملعأ هللاو. -ًاضيأ- فالخ ؟ ةضيرفلل وأ: ةثرولل وأ, تيملل مسا يه لهو

 س رح مح ينس لاا

 ةيبَحّرلا ىلع ينيدراملا طبس حرش ىلع يرقبلا ةمالعلا ةيشاح ءداشرإلا ةبتكم ةعبط (1817/117)

 ٥٩(. /۲) نايوض نبال ليبسلا رانم ۲١(« /۳) ينيبرشلل جاتحملا ينغم ء(4۸)

 )١( ضئارفلا يف بيذهتلا للكلوذانى)۹٩(.

 لوألا فعضو ييناَهِكاَقْلا هيلإ بهذ ام ححصو «لاوقألا ثالثلا هذه - هللا هحر - ةّيِطَع نبا ركذ (؟)

 .(19/؟) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحم ا .يناثلاو



 ( ها/؟4ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 َوّوَف نكشأ بارق لگ :لاقف علا نع لیس دي هللا لوسر َّنأ» :# واع نع
00 1 2 : 

 . مارح

 © .لسعلا ديب :٤ٌمْنبلا» هيض لاق

 :حرشلا#

 اهحتفب :لاقيو «ةلمهملا نيعلابو «قوف ةانثملا نوكسو «ةدحوملا ءابلا رسكب :؟ ُْنبْلا »

 1 ̂ اضيأ

 ام نأ ىلع روهمجلاف ءاريثك وأ ناك اليلق قالطإلا ىلع ركسم لك ميرحت ىلع ليلد هيف
 دقو“ كسم اردقلا ىلع هنولمحي نويفوكلاو ٠ ةبرشألا عيمج نمي مارح هليلقف هريثك ركسا
 .قفوملا هللاو .اذه نم طسبأب ةلأسملا هذه ىلع مالكلا '”مدقت

 سپ اللا

 (9111/0) عتبلا وهو لسعلا نم رمخلا (۴) باب «ةبرشألا (۷۷) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 لك نأو رخ ركسم لك نأ نایب (۷) باب «ةبرشألا (77) باتك يف مِلسُمو «هظفلب (20177) ثيدحلا

 .هظفلب (۲۰۰۱) ثيدحلا ١1586( /۳) مارح رخ

 يرشخزلل قئافلا 257 )١/ يزول ا نبال ثيدحلا بيرغ ٠۷١(« /۲) دّْيَبَع يبأل ثيدحلا بيرغ

(Y/Y 

 .(۷۷ )١/ راونألا قراشم هباتك يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ

 ةيادب ء(١۹) ربلادبع نبال يناكلا ۲٤(« /8) ريلادبع نبال راكذتسالا «(7 67 /5) يِطْرَفْلل مهفملا

 .(50 )٠١/ رجح نبال يرابلا حتف )١5/9(« ةمادق نبال ينغملا (754 )١/ دّشُر نبال دهتجملا

 .(111/5) ماكحألا ماكحإ «هباتك يف درو امك ديلا قيِقك نبا مالك صن اذه

 . 57” ص لوألا ثيدحلا ءرمخلا دح باب يف كلذو



 ( ها74ت) يناهكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Rr1919180011 1111 0  

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 أ ءان هللا اَ :لاقف رم عا اتا نأ رمع َعَلَي) :لاق ف ساّبَع نب هللادبع نع

 اَهوُلَمَجَف موحشلا مهيلع تمرح دولا هللا لاق :لاق ل هللا َلوسَر نأ ْمَّلْعَي
 O اًموُعاَبَ

 .بدْنج نب ةزمح :وه هنع کلا نالق

 لگا :يأ لك و ءالي :باذملا محشلا يمسي «” اهوباذأ :«اَهوُلَمَ » ینعمو

 .َباذّلا مْحَسلا

 يبَرُشاو [مځشلا ليك: يأ] يِفَْعَتو يلج :اهتتب ال ةأرما تلاقو :يِرَهْؤَجْلا لاق
 3 325 + هع
 “̂ .نبللا نم عْرضلا يف يِقَب ام :وهو ةَقافُعلا

02 

 ۷۷٤( /۲) هكدو عابيالو ةتيملا محش باذي ال )١١7( باب «عویبلا ("5)باتك يف يِراَخُبْلا هجرخآ (۱)

 ةتيملاو رمخلا عيب ميرحت (17) باب «ةاقاسملا (۲۲) باتك يف ملسُمو «هظفلب )5١١1١( ثيدحلا

 . (1581) ثيدحلا (۱۲۰۷ /۳) مانصألاو ريزنخلاو

 نبال ةمهبملا ءاسألا ضماوغ يف كلذ تدجو ا( ءِبدْنُج نب ةّرَمَس هنأ -ملعأ هللاو - باوصلا (؟)

 (۳) باب قاقاس (۲۲) باتك يف ملم حيحص يف هب احرصم ءاج كلذكو ء(١٦ ٤ /۲) لاوكشب

 ءامسألا باتك يفو )١١۸۲(« ثيدحلا (۱۲۰۷ /۳) ماَنْضَآْلاَو ريزا قتيلا ءرمحلا عيب مير

 . ١١١( /؟)يِداَدْغَبْلا بيطخلل ةمكحملا ءابنألا يف ةمهبملا

 .عساتلا ثيدحلا «زئانجلا باب «ةالصلا باتك يف هب ٍناَيِداَقْلا فيرعت قبس دقف :ٍبُدْنُج نب ةّرَمَس امأ

 دبع نبال باعيتسالا .ه ٩۸ ةنس تام « نمحر لادبع وبأ « يِراَرَقْلا لاله نب بدنج نب ةرمسوهو

 .(50 70۳-٤ /۲ )لا

 ييْيَبرلل سورعلا جات ۱۲٤۹(« /۲) يرهوجلل حاحصلا :(4017/5) دْيَبُع يبأل ثيدحلا بيرغ (۳)

 . )٤۹۱/۱( دْيَرُد نبال ةغللا ةرهمج (۲۳۷ /۲۸

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)

 هباتك يف درو اك ءيِرَمْؤَجْلا مالك صن اذه انه ىلإ َمْحَّشلا َلَكَأ :يأ لكَ :ٍناَهِكاَقْلا لوق نم (0)
 دايت



 (ه٤۷۲ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .0هعيب مّرُخ هنيع تمّرُح ام نأ ىلع ليلد هيف

 يف تمدقت اهنأ ينظ ينو ءاهيف فلتخا دقو ةَرِذَعلا عيب ةلأسمب ىع ثيدحلا اذهو
 © .عويبلا

 طر مع َّنأل ,ريكن ريغ نمي رومألا يف سايقلل ةباحصلا لامعتسا ىلع ليلد هيفو:ق
 ريغ نم سايق وهو ءاهميرحت دنع موحشلا عيب ىلع اهميرحت دنع رمخلا "” عيب ميرحت ساق
 © .« انا هللا لاق » :هفلاخ ْنَميِف لاق نأب هرمأ ديكأت عقو دقو «كش

 يير سورعلا جات «(17172/11) روظنم نبال برعلا ناسل :(1745/74) حاحصلا

 ء(١٠٠) يرشخخزلل ةغالبلا ساسأ 50١(: /۷) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا (۴

 )٤۸١(. سراف نبال ةغللا سيياقم «(541) دْيَرُد نبال ةغللا ةرهمج

 )١( ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ديِعْلا قيِقد نبا كلذ ركذ )٤/ 51١(.

 .لوألا ثيدحلا ؛عويبلا باتك (؟)

 يف ءاج ال قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ميرحت عيب (خ) ةخسن يف (۳)

 51١(. /5) .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ماكحألا ماكحإ

 5١1١(. /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعّْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتتي انه ىلإ (5)



 (ها74ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 1 ا ا ا سس س

 :لوألا ثيدحلا ©

 ُهَسِبَل نم هنإف یر ا اوبل ال » : هللا لوسر لاق :لاق باطلا نب رمع نع

 ١© .«ةرخآلا [ خ/ ب / 7581 / يف ُهْسَبَْي ل ايلا يف

 :حرشلا #

 ىلع روهمجلا هلمحو ءلاجّرلل ريرحلا قلطم ميرحت ىلع لدي هّصن وأ ثيدحلا رهاظ

 .هنم بوثلا لّجّرلا سبلي الف ””ءهنم ضحمتملا

 الو [ق /ب /]١6/ شرفي الو هب ُفَحَتْلُي الو :انباحصأ نم بيبح نبا لاق

 © .هيلع ٌلَصضُي

 مهضعب زاجأو ًاريسي ناك نإو بايثلا ىلإ هنم ءيش ةفاضإ زوجي الو :انباحصأ لاق

 0.ُمَلَعْلا ءانثتسا نم '”ثيدحلا يف عقو اك 7 ةتبللاو هنم قؤّطلا ذاختا

 هنم زوجي ام ردقو لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبل )۲٤( باب «سابللا (۸۰) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ (۱)

 ميرحت (۲) باب ؛ةنيزلاو سابللا (۳۷) باتك يف مِلْسُمَو «هوحنب (2 445) ثيدحلا (؟194/)

 «ءاسنلل هتحايإو «لاجرلا ىلع بهذلا متاخو ءءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا

 .هظفلب )1١59( ثيدحلا ١155١( /۳) عباصأ عبرأ ىلع دزی لام لاجرلل هوحنو ملعلا ةحابإو

 .(717/4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امكدديِعْلا قيِقد نبا مالك ىنعم اذه

 .شرفي (ق) ةخسن يف

 نباو ١789( /6) ةنيمثلا رهاوج لا دقع يف شاش نباو «(777 /۷) ىقتنملا يف يجاّبْلا هنع كلذ لقن

 .(۲۸۹) ةيهقفلا نيناوقلا يف يِبْلَكْلا يزج

 يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا .سأرلا هنم جرخي يذلا صيمقلا بيج :وهف ُقْوَّطلا امأ

(62). 

 .(15) يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا . قيزلا :يهف َّنَللا امأو

 . 519ص ۲ج .بابلا اذه نم سداسلا ثيدحلا يف كلذو. هللا ءاش نإ « هجيرختو. ثيدحلا اذه يتآيس (7)

 نبا مالک هلك اذه انه ىلإ ًاريسي ناك نإو بايثلا ىلإ هنم ءيش ةفاضإ زوج الو :يناَكَْا لوق نم 002



 (هالاتر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Law ب ب بجو تي سس اتا ادا

 هيف ةصخّرلا يف فلتخت مل مظع نإو «هب ساب ال هنأ:بيِبَح نبا ىورف هيف فلتخا دقو
 وأءناعبصأ "وأ ٌعبصأ اهيف فحالملا سابل هرك ًاكِلاَم نأ :مِاَقْلا نبا یورو .هبةالصلاو | ظ

 © .قيقرلا طخلا الإ بوثلا يف ريرحلا نم كِلاَمزجي ملو :مِياَقْلا نبا لاق .ريرحلا نم ةثالث |

 ني ثيداحألا ضعب يف امل” «بوشلا يف“”عباصأ ةعبرأ وحن يِجِفاَّشلا زاجأو
 © .ردقلا كلذ يف ةصخرلا

 ضْرَعلاو ءضْرَعلا وأ لوطلا ين نوكت نأ نم معأ عباصألا ةعبرأ نإف ٌرظن اذه ينو
 اذه عم 22 [ول؟كلذ نم حابملاردقلا ققحتي فيكف ءامهسفنأ ف نافلتخي -ًاضيأ- لوطلاو

 .صلاخلا يف هلك اذه «فالتخالا

 ملعملا ۲٠١ - 714 /17) يناَرَقْلل ةريخذلا ,(0575) تاهمألا عماج هباتك يف درو امك «بجاحلا

 . ٥۷٤( /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ۷١(« /7) يرِزاَدل

 .(57) يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا . بوثلا زارط :مّلَعلاو

 . ۹٦٠ص ۲ج .سابللا باتك نم سداسلا ثيدحلا يف يتأيسف :ملعلا ءانثتسا امأو

 دقع باتك يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.فلأ نودب ناعبصإو (ق) ةخسن يف )١(

 يجاّبلل ىقتنملا ١14٠(. /) . تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا

(T/۷) 

 دقع هباتك يف روكذم هلك انه ىلإ كلذ دعب هركذ امو ءانباحصأ لاق يناَهِكاَمْلا لوقو بيبح نبا لوق امأ (۲)

 نع مِياَقْلا نبا ةياورو «بيبح نبا لوق لقن كلذكو ء(١۱۲۹ /۳) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا

 .(۲۲۲ /۷) ىقتنملا هباتك يف يِجاَبْلا ءانه ىلإ كلام زجي مل مساَقْلا نبا لوقو «كِلاَم

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو. عباصألا (خ) ةخسن يف

 رجح نبال يرابلا حتف (47 )١14/ مِلْسُم حيحص ىلع يونا حرش )٤/ ۳۸٠١(« يِوَوَتلِل عومجملا

 ينيبرشلل عانقإلا (۳۷۹ /؟) يلمرلل جاتحملا ةياخ 27037 /1) ينيبرشلل جاتحملا ينغم )٠١/ ۲۹١(

 )1١8( يمرضحلا هللادبعل ةيمرضحلا ةمدقملا (45) يوارمغلا يرهزلل جاهولا جارسلا )١59/1(«

 . (957) يمتيهلل ميوقلا جهنملا

 . 159ص ۲ج .سابللا باتك نم سداسلا ثيدحلا يف - ىلاعت هللا ءاش نإ - يتأيس (0)

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا (5)



 ےک سابلاباتک رح (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

8 5 7 5 

 ^ .هيزنت ةيهارك اندنع هوركمف هريغ نم ُةْتَمُّكَحَو ٌريرح ' هادس ام امأف

 ١ “.فرسلا لجأل كلام ههركو هزاوج ىلع نورثكألاو 7 را ا يف فلتخاو

 © .ريرحلاب بوثلا ةطايخ اندنع زوجتو

 ذكتيح هب ةالصلاو برحلا يف ريرحلا سابل انباحصأ نم نوشَّجاَلا نبا [بحتساو]
 ضرأ يف ةيار هنم ذختي نأب اسأب مِاَقْلا نبا ري ملو . كِلاَم كلذ ري مو .ودعلا باهرإل

 .ودعلا

 “هب سأب ال :بیبَح نبا لاقف قلعي رتسلا امأو

 .0 يرهوجلل حاحصلا . ِةَمْسَّللا فالج وه بولا نم ىَدّسلا

 «(00/1/5):ضايِع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(١۷ /” ) يرزالل ملعملا ء(١۲۲ /۷ ) يجابلل ىقتنملا

 0٠١ /۲) يواَرفَتلل يناودلا هكاوفلا (۲۸۹) يِيْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا

 ۲١۳(. /١)ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم .ههبشو ربولاب ريرحلا نم طلح ام را

 يضاقلا نع يرزاملا كلذ صن لقن دق فرسلا لجأل كلام ههركو:ٍِناّهْكاَقْلا لوق امأ

 .(ه/7-ها/١ /5) ضايع يضاقلل ملعملا لامك«( /۳) ملعملا هباتك يف كلذ درو امكءباهولادبع

 يِْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا«(؟76 /16) ناَرَقْلل ةريخذلا ۲۲١( /۷) يِجاّبلل ىقتنملا

(589). 

 هذه يناَهِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوم وهو « فختساو : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 هنع كلذ لقن امك« هتبثا ام ملعأ هللاو باوصلاو (۱۲۹۰ /۳) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع

 نباو (01/4 /1) ملعملا لامكإ هباتك يف ضاّيِع يضاقلا كلذكو ء(۲۲۳ /۷ ) ىقتنملا هباتك يف يِجاَبْلا

 .(۲۸۹) ةيهقفلا نيناوقلا يف يِبْلَكْلا يزج نباو «(277 )١/ تاهمألا عماج يف بجاحلا

 - وهو[ ٥۹٩ ت]- هللا ههر - دشر نبا لاق شاش نبا هركذ ام سكع ليصحتلاو نايبلا يف يذلاو

 ۲٠۷(. /۱۷) مالسإلاب ةاهابملا نم كلذ يتفمل كلام نع هتياورو نوُشَجاُلا نبا لوق - زاوجلا ينعي

 هباتك يف يِجاَبْلا كلذ ىلع صن دقف «بيبح نباو «مساّقلا نباو كلام اإلا نع ييناَهِكاَقْلا هلقن ام امأ

 نبا لقنو «(۲۸۹) ةيهقفلا نيناوقلا هباتك يف يِْلَكْلا يزج نبا لقن كلذكو «(777/97) ىقتتملا

 مِاَقْلا نبا لوق فاَرَقْلا لقنوء (217) تاهمألا عماج هباتك يف مِساَقْلا نباو بیبَح نبا لوق بجاحلا

 .(550 /۱۳) ةريخذلا يف



 (ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
REEسس طا طاطا اعط هسا  DODO000001 طل سل  aميل  

 .سابللا هوجو نم نئش فيك هسابل نمل حابيف ءاسنلا اّمأف

 بلاط ي نب يلع نع يور امل «هنع يهنمف ردجلا رتس سابللا كلس يف طرخني امو

 ^ .« ةبعكلا رادج الإ ردجلا رتسي نأ هللا لوسر ىبن » :لاق هيض

 .ملعأ هللاو .هريغ وأ ريرحب ردجلا رتس نع يهنلا هصن وأ اذه رهاظو :تلق

 هس يربح تح عرس بث ب حل

 اذه انه ىلإ هيزنت ةيهارك اندنع هوركمف هريغ نم ُةْتَمكََو ٌريِرَح هاَدِس ام امأف :يناَهِكاَْلا لوق ةيادب نم )١(

 .(۱۲۹۲ - ۱۲۹۰ /۳) ةنيمثلا رهاوجلا دقع هصن هبلاغو شاش نبا باتك يف هيلع صوصنم هلك

 .(7177/1) ةريخذلا يف فاَرَقْلا دنع كلذكو«شاش نبا دنع الإ هيلع فقأ ملف لذ يلع رثأ امأو



 ( ما ) يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :يناثلا ثيدحلا ©

 َجاَبيَدلا الو َريِرَحلا اوُسَبْلَت ال » :لوقي و هللا لوسر تعمس لاق هن َةَقْيَدُح نع

 يف مككو ايندلا يف مهلا اَفاَحِص يف اوُنكأت الو ِةّضِفْلاَو بهذا ةِنآ يف اوُبرْهَت الو
 .«ةرخآلا

 ىلع عمجتو ءٌبَّرَحُم ٌيِيِراَق وهو ."” حتفت دقو «لادلا رسكبف :« جابي » اًمأو

 يف تلق اهك ًادّدشم هلصأ لعبت نأ ىلع-ءابلاب - جیبابد :تلق نإف :يِرَمْؤَجْلا لاق

 ©“ رناندلا

 © .ةددشم نونب ٌراَّنِد راتيد لصأ نأ ديري :تلق
 يقو ءاسنلاو لاجرلل املاعتسا ميرحت ىلع عامجإلاف ةضفلاو بهذلا يتاوآ“اًمآو

 .اهكلمت يف فلتخت مل ناك نإو « ميرحتلا حصألاو ءنالوق اندنع اهئانتقا

 ثيدحلا 7١79( /0) ضضفم ءانإ يف لكألا (۲۸) باب ءةمعطألا (۷۳) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ )١(

 لايعتسا ميرحت (۲) باب«سابللا (۳۷) باتك يف مِلسَمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )201١(

 ملعلا ةحابإوءءاسنلل هتحابإو ءلاجرلا ىلع بهذلا متاخو «ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ

 .هوحنب )/7١717( ثيدحلا (۱۹۳۸ /۳) عباص عبرأ ىلع دزی ملام لاجرلل هوحنو

 . سابللا باتك نم (؟)

 .(97 /۲) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا 23557 /۱) ضاَيِع يضاقلل راونألا قراشم (۳)

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .جابيد (ق) ةخسن يف (4)

 .(۲۸۹ /۱) حاحصلا هباتك يف درو اک يره ا مالك ىهتنا (5)

 .(599/9) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا )١/ 224١ يرهوجلل حاحصلا (5)

 .اًمأف (ق) ةخسن يف (۷)

 .(0557 /5) ملعملا لاكإ هباتك يف ءانتقالاو لايعتسالا ةلأسم ضاّيِع يضاقلا ركذ



 (ها74تر يناهكاقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 لجأل وأ ءاهنيعل ميرحتلا نأ ىلع ءانب تيقاويلاو'””رهاوجلا نم يناوألا يف فلتخاو

 .فرسلا

 اندنع -ًاضيأ- هيقف «بهذب صاصنرلا 60 هوم وأ «صاصرب بهذلا یشغ ولو

 لاق ءاهوحنو ةآرملاك «ةضف وأ بهذ نم ةقلح وأ « بص هيف ام عنم حصألاو ° «نالوق

 .ملعأ هللاو ” .اهيف رظني نأ الو ءاهيف برشي نأ ينبجعُي ال :كِلاَم

 «مهل»: يف ريمضلا « اًثَّدلا [ق /أ /1771/ يف مه اق 0: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 نأ دعُب ىلعزوجيو ءاهنولمعتسي نيذلا رافكلا ىلع هدوع رِهاَّظلا و «مالكلا قايس هرسفي ام

 رخآلا ثيدحلا يف اى «ةرخآلا يف انوُمَرْحُ مهّثأل .نينمؤملا ةصع نم اهيلمعتسم ىلع دوعي
 . ملعأ هللاو "”.رهظأ لوألاو “كلذ ىلع لادلا

 هس يسرع تح عرس اساس

 . مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .رهوجلا (ق) ةخسن يف

 حاحصلا (87) يلعبلا حتفلا يأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا .ةضف وأ بهذب يلطملا :هّوَمُما

 .(1517 /۲) يرهوجلل

 .اندنع نالوق (ق) ةخسن يف

 .0) يور هيبنتلا ظافلأ ريرحت .هوحنو ءانإلا يف رمست ةعطق :ُهَّبّصلا

 ٍناَهِكاَقْلا هركذ يذلا كلام لوق لقن كلذكو هباتك يف بجاحلا نيا اهركذ دقف رهاوجلا ةلأسم امأ

 يف يِْطْرُفْلاو ١١5( /4)نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا كِلاَم لوق لقن كلذكو ء(١۳) تاهمألا عماج

 لياجلا بهاوم يف باطحلاو ؛(١/74١) ليلكإلاو جاتلا يف قاًوُلاو )1١7/16(. هعماج

4/0 

 .(۲۰۰۳) ثيدحلا ۱٥۸۷( /۳) ملسُم حيحص

 يف باّطحلا ينا كاملا نع كلذ لقن دقق ايندلا يف ممل اهنإف : و يبنلا لوق يف يناّمِكاَملا هركذ ام

 . (۱۲۸/۱) ليلجلا بهاوم



 (ها؟45) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 لوسر نم َنَسْحَأ ءار لح يف هَل يِذ نم تيأر ام"”[لاق]»:ٍبِزاَع نب ِءاَريْلا نع
 °.« ليوطلاب الو ِريِصَقْلاِب سيل نيكل نيب ام َديِجَب ههيَبِكْنَم ُبِرْضَي ٌرْعّش هل هلا

 :حرشلا+>

 ت يهف نيبكنملا تغلب اذإف ,نذألا ةمحش زواجي رعشلا - ماللا رسكب - : «ةَمَّللا» 3 0 2

 © ماو جلا
 © نابوث : ةّلْخلا »و

 ^ .ٍينيكلاو ٍدْضَعلا مْظَع عم: « ٌبِكدَلا ١و

 .هقرفو ”رعشلا ريفوت ىلع ليلد هيف

 ةلاحو «ةعدب هقلحو ءةنس هقرفو «ةنيز سأرلا يف رعشلا: رْكَب وُبَأ يضاقلا لاق

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 «هوحنب (0051) ثيدحلا (7711/0) دعجلا (17) باب «سابللا (۸۰) باتك يف يابا هجرخأ

 اهجو سالا نسحأ ناك هنأو قي يبنلا ةفص يف (15) باب «لئاضفلا (57) باتك يف ِمِلْسّمو

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۲۳۳۷) ثيدحلا (1818/4)

 يفام بيرغ ريسفت ۱٤۹۷(« /۲) حاحصلا هباتك يف درو امك «يِرَمْؤَجلا مالك صن هلك اذه

 .(۱۸۲) يديمحلا يدزألل ِمِلْسُمو يِراَخُبْلا نيحيحصلا

 يذلاو اللا مضب ما (ق) ةخسن يف تدجوو « مالن ةملكل ليكشت اهيف دجأ مل (خ) ةخسن يف
 نبال مظعألا طيحملاو مكحملاو 2١4917 /۲) .ماللا رسكب ماي يرهوجلل حاحصلا باتك يف هتدجو

 ٤۳۸(. /۳۳) يِدّيَبَرلل سورعلا جاتو 03795 )1١/ ةّديِس

 بيرغ يف ةياهنلا ء(۲۳۸ /۱) يزول ا نبال ثيدحلا بیرغ ء(۹۸٤ /۱) يباَطَخلل ثيدحلا بیرغ

 ٤۳۲(. /1) ريثألا نبال رثألا

 يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا ء(۲۲۷ )١/ حاحصلا هباتك يف يِرَهْوَْلا كلذ ىلع صن

(۷۰(. 

 .(517/5) ماكحألا ماکحإ هباتك يف درو اک دیعْلا قیقد نبا كلذ ىلع صن



 (ها74ت) يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
NOOO OTEROم جم تحج 0 يامر زيي  

صلا ف لاق رار ا راعش ىلا اهلعج «ةمومذم
 وهو 00 ٌديِبْسَّتلا مهس ١:حيح

 29 قلحلا

 - ةلمهم لاد هرخآ «تحت ةانثملا اهدعب ءةدح ولا اهدعب «ةلمهملا نيسلاب - وه :تلق

 .هرْعش لصأتسا اذإ ُهَسَأَر َدَيَسردِصم

 20.ناهّدالا كرت -ًاضيأ- ٌديِبْسَّتلاو :يرَمْؤَجْلا لاق
 كلا

 “كلذ نم لوطأ نوكي نأ زوجيو «نينذألا ةمحش غلبي ىتح كلذ ىلع داز ام“: يهو

 ٌقْوَق ناك ُءرْعَش نأ » : [288] ةشئاع نع ل يبنلا ةفص يف ىسيع وبأ ركذ دقو

 قفانملاو رجافلا ةءارق (0/) باب ءديحوتلا )٠٠١( باتك يف يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 )١5( باتك يف مِلْشُمو « (۷۱۳۲) ثيدحلا (؟17148/5) مهرجانح زواجت ال مهتوالتو مهتاوصأو

 . )1١54( ثيدحلا ۷٤١( /۲) مهتافصو جرار ا ركذ )٤۷( باب قاكزلا

 ۲١١(. /۷) يذوحألا ةضراع هباتك يف درو امكءيبرعلا نب ركب يبأ يضاقلا مالك يهتتي انه ىلإ

 دي يبأل ثيدحلا بيرغ ؛(4١7/؟)ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم :رظنيف ديبستلا ىنعم امأو

 . 07777 /۲) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا «(37317/1)

 .(417 /۱) حاحصلا هباتك يف درو اک «يِرَمْؤَحْلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 ردصملا يف ءاج ال. قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.وهو (خ) ةخسن يف

 .(۲ ١۷ - 797 /۷) ِيبَرعْلا نبال يذوحألا ةضراع . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةرَفْؤَم (ق) ةخسن يف

 .(1097/- 197 /۷) يذوحألا ةضراع . تارابعلا هذه يناّمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يهو (ق) ةخسن يف

 .(101/- 180 /1/) يذوحألا ةضراع . تارابعلا هذه يِناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 .(۲۵۷ - 785 /۷) يذوحألا ةضراع هباتك يف درو اك «هصنب يبرعلا نبا يضاقلا لوق اذه

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا



 (ها/؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 FRR 110 010000 اا فسشااسا سس سا تسسامساسس سشطاس سا

 .٩ رولا دوهو ل
 عطق “وهو ءعَرَملاب كل «ضعبلا كرتيو «ضعبلا قلحي نأ وهو عَرَقْلا هركيو :لاق

 © .باحسلا

 رعشلا عضاوم ددعتت ىتح «قلحلا عضاوم ددعتب عّرَمْلا صصختي :دّببَع وبأ لاق

 © .ةبباشملا لصحت كلذيو

 بهو نبا لاق ءكِلاَم نع يور امل واسم اذهو :انياحصأ يرخأتم ضعب لاق
 لاق .هسأر يف اقرفتم ارعش كرتي نأ :عّرَقْلاو .هوركم عّرَقْلا نأ ينغلب :لوقي ًاكِلاَم تعمس

 © .سأرلا يف دبا رعشلا وهو :لاق «نايبصلل عّرَقْلا هركي هتعمسو :بُهو نبا

 ب 1 يفت

 ؟ريصقلاب الو «ليوطلاب سيل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنوك يف ٌدّسلا ام :تلق نإ

 «ةقيلخلا ريخ - مالسلاو ةالصلا هيلع- ناكو “.« اهطاسوأ رومألا ريخ »: نأ تبث امل :تلق

 راونألا قراشم .نذألا ةمحش ىلإ ٌةَرْفَوْلاو .نيبكنملا ىلع تطقس اذإ كلذو ِةَرْفَوْلا نم ربكأ :ةَيا

 .(167 )١/ ضايع يضاقلل

 .(1700) مقر (۲۳۳ )٤/ يِذِمْرَتلا ننس

 .مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يهو (ق) ةخسن يف

 .(؟01/ /۷) يذوحألا ةضراع هباتك يف درو امك يبرعلا نبا لوق اذه

 /١791(. /۳) ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف شاش نبا هلوق لقن

 عّرَقْلا فيرعتو بُهو نبا يلوق امأو« شاش نبا وه انياحصأ يرخأتم ضعب لاق :ِيناَهِكاَمْلا لوق نم

 /١1791(. /۳) ةنيمثلا رهاوجلا دقع هباتك يف شاش نبا كلذ لقن دقف

 انث ميحد انث نايس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح :لاق- هللا همحر - ميت وبأ هجرخأ

 باحصأ ضعب نع «يِنّمٌجادبعم نع «عيفر نب ديز نع «يرازفلا دلاخ يبأ نب مكحلا انث «ناورم

 .هركذف ....... 5 هللا لوسر لاق :لاق لي يبنلا

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 .ه1لا/* ةنس يفوت «يِروُباَسْيَتلا يريحلا ءورمع وبأ «نادم نب دما نب دمحم



 2054 مقر (50/1) دييقتلا

 )۱١۷(. مقر «(۳۸ )٥/ نازيملا ناسل .ةقث :رجح نبا لاق

 .(59454) مقر (55 /5) لادتعالا نازيم .ةقث :يبهذلا لاقو

 قشمد ةنيدم خيرات .هال ٠7 ةنس يفوت «ساّبَعلا وبأ ءيوسنلا يناَْيَسلا رماع نب ناّيَقُس نب نسحلا-

 .(۱۳۳۹) مقر ١1١( 99-5 /17) ركاسع نبال

 )4۳٤(. مقر (۲۱۱ /۲) نازيملا ناسل .اسأب هب تملع ام: رجح نبا لاق

 )۲٤۷٥(. مقر (؟ ۰ /۲) لادتعالا نازيم.اسأب هب تملع ام :يبهذلا لاقو

 نب ميحد هبقل دیعس وبأ «يقشمدلا «مهالوم «يناثعلا ورمع نب ميهاربإ نب نمحر لادبع وه :ميحد-
 بيرقتلا .ق س د خ ءنوعبسو سمخ هلو ها 44 ةنس تام «ةرشاعلا نم «نقتم ظفاح ةقث «ميتبلا

 .(۳۷۹۳) مقر (۴۴۵)

 «ظفاح ةقث ءقشمدو ةَّكَم ليزن يفوكلا «للادبع وبأ «يرازفلا ءامسأ نب ثراحلا نب ةّيِواَعُم نب ناورم-

 .(101/0) مقر (077) بيرقتلا .عه 1۹۳ ةنس تام «ةنماثلا نم «خويشلا ءامسأ سلدي ناكو

 اوحرص اب الإ مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم :ةثلاثلا ةبترملا يف رجح نبا هركذ

 )6١١5. مقر )٤٥( نيسلدملا تاقبط.عامسلاب هيف

 :لاقُيو «َلّْيَل وبأ هيبأ ةينكو دمحم وبأ «يرازفلا ريهُّظ نب مكحلا وه :يرازفلا دلاخ يبأ نب مكحلا-

 .ت «ةئمو نيناث ةنس نم ًابيرق تام ءةنماثلا نم ءنيِعَم نبا همهتاو «ضفرلاب يمر كورتم ءدلاخوبأ

 )١1540(. مقر (17/0) بيرقتلا

 .(5595) مقر ۳٤١( /۲) ريبكلا خيراتلا . ثيدحلا ركنم هوكرت :يِراَّخَبْلا لاق

 .ثيدحلا كورتمء ثيدحلا يهاو :ةَعْرر وبأ لاقو

 لقن.هثيدح بتكي الو ةقثب سيل :رخآ عضوم يف لاقو «ثيدحلا لهأ ضعب هكرت دق :يِذِمْرملا لاقو

 )۷٤۷(. مقر (”74/7) بيذهتلا بيذب# يف رجح نبا |مهنع كلذ

 )۱١۷(. مقر (* )٠ ءافعضلا . ثيدحلا كورتم :يِئاَسَتلا لاق

 مقر (۱۱۸/۳) متاح يأ نبال ليدعتلاو حرجل ا .هثيدح بتكي ال ثيدحلا كورتم :متاح وبأ لاقو

(660). 



 < ناسا باتك_ حج (د٣۷؛ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 يف نيلوطألا لوطأ ناك نإو «لوطلا يف ًاطسو ناكف «هانعم هتروص تبسان «ةقيقحلا ندعمو

 رک

 .(۳۹۵) مقر (۲۰۹ /۲) ءافعضلا يف لماكلا .ةظوفح ريغ هثيداحأ ةماع :يِدَع نبا لاقو

 مقر(” ١4 /5).الضاف اعرو اهيقف ناك :لاقو «تاقثلا يف ناَّبِح نبا هركذءيرّرَجلا عيفر نب دیز-

.(YAAY) 

 نبال ليدعتلاو حرج لا.سأب هب ام ةقث لاقف «عيفر نب ديز نع ىبأ تلأس:لبنح نب دَّمحَأ نب هللادبع لاق

 .(1861417) مقر (0517 /9) متاح يبأ

 يبهذلا لقن كلذكو ء(۲۸٠۲) مقر (007/1) نازيملا ناسل .يِنطُقراَدلا هفعض :رجح نبا لاقو
 )۳۹۸٩(. مقر ١197( /۳) لادتعالا نازيم .هل يِنْطفراَدلا فيعضت

 .(۲۲۷۲) مقر (7 57 /۱) ءافعضلا يف ينغملا .يوقلاب سيل :يبهذلا لاقو

 )٤(. مقر ٤۳۲( /۸) مالسالا خيرات.مهضعب هنيل :لاقو هل دما ماَمإلا قيثوت يبهذلا لقن دقو

 )۷٠۲(. مقر ۲٠٠( /) ءافعضلا يف لماكلا .يوقلاب سيل :يِدَع نبا لاقو

 .(717) مقر ٤۳( /۱) ءافعضلا .يوقلاب سيل :يِئاَسّتلا لاقو

 قودص رِمْيّرُع هدج مسا :لاقُيو :ميكع نب هللادبع نبا هنإ :لاقُيو .يردقلا يِنَهُلا دلاخ نب دبعم-

 مقر(079) بيرقتلا .زييمت ه ۱۸١ ةنس لتق «ةثلاثلا نم «ةّرْضَّبلاب ردقلا رهظأ نَم لوأ وهو «عدتبم

(VY) 

 .(۱۲۸۲) مقر (۳۸۹ /۳) تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ

 نيحورجملا .لاحب هب جاجتحالا زوجي ال اهيلإ سانلا اعد مث ةربعل ثدح اذإ عدتبملاو:َناَّبِح نبا لاق

 .(۱۰۸۰) مقر(

 .لوهجم وه :متاح وبأ لاق

 نبال ليدعتلاو حرجلا .ةقث :لاقف دلاخ نب دبعم نيِعَم نب ىيحيل :تلق :لاق يِمِراَّذلا ديعس نب نافع

 .(1719/5) مقر (۲۷۹ /۸) متاح يآ

 :ثيدحلا جيرخت

 .(٩۷۲۹)ثیدحلا( ۳۱۷۰-۳۱۷۱ /۲) ةباحصلا ةفرعم يف ميعن وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 :مكحلا

 . قبس امل ادج فيعض هدانسإ



 1 (ه٤٠۷ت) يِناَهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هلآ لعو 14ب ىقرم ّيأ لامكلاو لامجلا جرد نم هاقرو الو اقل ىلاعت هللا هلمكف «لوطلا

 .مركو فرشو “هراحصأ و

ATTس  

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(



 ے سابلاباتک _ د (ه٤۷۲ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :خيارلا ثيدحلا ©

 ارم بس نع ناو «عْبَسي #4 هللا لوسر اَنرمَ » :لاق ك5 ٍبِزاَع نب ِءاَرَبْلا نع

 ِرْضَنَو - ٍمِسَقْلا وأ - 2 لا رار ءسِطاَعْلا ٍتيِْضَتو «زئاَتجلا عات ءضيرلا داي

 ْنَعَو د بَهَّذلا س موا - چ َميِتاَوَح نع او ماسلا ِءاَْفِإَو ءيعادلا ةَباَجِإو ءموُلْظملا

 0 ” .« جايلار ءقَربَتْسِإْلاَو يرحل سَو يسا ْنَعَو رثا ْنَعَو َقّضِفْلاِب برش

 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 تبلقف .هدوعي هداع نم هال ةداّرعلا اهلصأ :( ةدايعلا ١ [ق /ب /5517/ :لوألا

 ءيشلا ىلإ عوجّرلا وهو« ”مدقت اك دؤعلا“” ةدام نم يهو ””ءاهلبق ام راسكنال ًءايواولا

 © ةميزعلاو لوقلاب وأ تاذلاب افارصنا امإ ءهفارصنا دعب

 هيلإ [خ /1/7591/دوعي :هريغ داز 7 .ثيدقلا ٌقيرطلا :ُدْوَعلاو :يِرَمْؤَجلا لاق

 )١( ثيدحلا (19844 /5) يِراَخّبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .ىبخو (ق) ةخسن يف )5880(:

 د دنسم يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن يف ءاج امو :(705) ثيدحلا (170 /۳) ملم

 )/  ۲۸۷ثيدحلا )۱۸٥۵۵(.

 «هوحنو مايأ ةعبس ملوأ نمو ةوعدلاو ةميلولا ةباجإ قح )۷١( باب ء(١۷) باتك يف يِراَخَّْلا هجرخأ (؟)

 ءهفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب(4880) ثيدحلا ۱۹۸٤( /5) نيموي الو موي لَك يبنلا تقوي لو

 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت (۲) باب ءةنيزلاو سابللا (۳۷) باتك يف ِمِلْسّمو

 ىلع دزي ملام لاجرلل هوحنو ملعلا ةحابإو «ءاسنلل هتحابإو «لاجرلا ىلع بهذلا متاخو «ءاسنلاو

 . هفورحب (503557) ثيدحلا (1775 /۳) عباصأ عبرأ

 1١8(. /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم )۳(

 .باب (ق) ةخسن يف

 .لوألا ثيدحلا «نيديعلا باب «ةالصلا باتك يف كلذو

 .يناَهِكاَقْلا هيلع صن امك «هفورحب نقلا نبا كلذ لقن ٌةداّرِعلا اهلصأ ةدايعلا :ينامكاَقْلا لوق نم (7)

 .(۲۲۳ )٠١/ ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا

 .(475/1) حاحصلا هباتك يف درو امك يروا مالك صن يهتني انه ىلإ



 (ه114ت) يِناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
rt raminا  

 القن هلقن دعب يناثلا نم ذخأ نإو ةدايعلا راركتب رعشي دقف لوألا نم ذخأ نإف .ٌرْفَسلا

 .كلذ ىلع لدي مل قيرطلا ىلع ايفرع

 مل نإو هدهاعتي نم ىلإ ضيرملا جاتحي ثيح«بجت دقو ءروهمجلا دنع ةبحتسم يهو

 “ق هلاق رمألا رهاظل ديقلا اذه ريغ نم ةّيِرِهاَظلا اهبجوأو «عاض ُدَحُي

 ضرملا :يناهفصألا ٍبِغاَّرلا لضفملا نب دمحم نب نيسحلا ماقا وبأ لاق :يناثلاو

 :نابرض كلذو «ناسنإلاب ٌصاخلا لادتعالا نع جورخلا

 :ىلاعت لاقو 4 جرس ښام :للاعت هلوق يف روكذم ا وهو «ٌيمسج ٌضرم

 ©. یتا
 نم اهوحنو قافّتلاو لْخّبلاو ناو لهجلاك يتلا لئاذّرلا نع ةرابع :يناثلاو

 كاردإ نم ةعنام ا موكل امإ ءضرملاب لئاذّرلا نم امهوحنو قافنلاورفكلا هبشو «لئاذّرلا
 ةايحلا ليصحت نع ٌةعنام اهنوكل اّمإو «لماكلا فرصتلا نع ندبلل عناملا ضرملاك «لئاضفلا

 ل و ےس حر رع ص رجح رع ني جرف

 اا وَ ُناَوََحْلا َىِهَلَهَرخَكلا َراَدلأ توه :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةّيوّرخألا

 . "04 توم ي

 ءايشألا ىلإ ضيرملا ندبلا َلْيَم ةَْمِدَّرلا تاداقتعالا ىلإ سفنلا ليل ااو

 .(095) نآرقلا ظافلأ تادرفم يف كلذ درو امك «يناهفصألا ٍبِغاَّرلا نم ةدايزلا هذه

 يف درو امك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ روهمجلا دنع ةبحتسم يهو :ِيناَهِكاَقْلا لوق نم
 .(؟518/4) ماكحألا ماكحإ هباتك

 .كلذ ريغ همسا يف ليقو )١١1( مقر (1) يدابأ زوريفلل ةغلبلا

 .(53) ةيآلا ,رونلا ةروس

 .(41) ةيآلا «ةبوتلا ةروس

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .لهجلاف (ق) ةخسن يف
 01/75) يناَيِكاَقْلا هنم لقن يذلا يناهفصألا ٍبِغاّرلا باتك

 .(58) ةيآلا «توبكنعلا ةروس



 (ه٠؟4تر يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ̂ لقثو نالف ردص يود :لاقي“”ضرملا ةروُصب ٌةرَّوَصَتُم ءايشألا هذه نوكل هب ةَْضْلا

 © خص: يأ هبلق

 E ٤ ىف 2

 :ةضيرم شمش :لاقيو 2" ٍلخَبلا ّنِم لودأ اد يأو » :- مالسلاو ةالصلا هلع - لاق

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا هتبثأ امو ‹ ضيرملا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(774) يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم . تارابعلا هذه ٍناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .(٥٦۷)يناهفصألا ٍبِغاَّرلا باتك يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو.واولا حتفب (ق) ةخسن يف

 )۷٠١(. يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم يف ءاج امل ةقفاوم يهو .لغنو (ق) ةخسن يف

 يرهوجلل حاحصلا «(15 /71) يِدْبَبُرال سورعلا جات ء(١1۷ )١١/ روظنم نبال برعلا ناسل
OAT /YD 

 هنم ذخأ يذلا يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم يف ءاج امل ةقفاوم يهو .ًاَوْذَأ (ق) ةخسن يف
 .باوصلا وهو )۷٠١( اهفورحب تارابعلا هذه ينام
 انث «يركو ا ديعس نب ميهاربإ انٹ «ٌيِجاّسلا ىبحي نب ايركز انثدح :لاق- هللا همر - ينارَّطلا هجرخأ
 هللا لوسر لاق :لاق ف ةَرْيَرُه يأ نع «ةَمَّلَس بأ نع ءورمع نب دمحم نع هُقاّرَوْلا دمحم نب ديعس

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 بيرقتلا .زييمم ۳١۷ ةنس تام «ةرشع ةيناثلا نم «هيقف ةقث ءيرْضَبْلا ىجاسلا ىيحي نب ايركز-

 0 26790 مقر (13)

 نِ ؛ةجح الب هيف ملكت «ظفاح ةقث دادخب ليزن «يِريَطلاءقاَحْسِإ وبأ ءيِرَمْوَا ديعس نب ميهاربإ-
 .(19/9) مقر (8) بيرقتلا . ٤ م «نيتئمو نيسمخلا دودح يف تام «ةرشاعلا

 .ق ت «ةئماثلا راغص نِم «فيعض هدادغب ليزن «يفوكلا ءنَسْحْلا وُبَأ ءيفقثلا قاّرَوْلا دمحم نب ديعس-

 .(۲۳۸۷) مقر (140) بيرقتلا

 مقر (۴۹۳/۳) يِروَّذلا ةياور نيِعَم نب ىيحي خيرات.ءيشب هشيدح سيل :هنع يِرودلا لاقو

 .(۱۲) مقر )7١( لاجرلا يف ايركز مالک نم. 7

 .(۱۷۸) مقر (۳۲) يناقربلا تالاؤس .كورتم :يِنطُقراَّذلا لاقو

 .فيعض :نيِعَم نب ىيحي نع حلاص نب ةَيِواَعُم لاق

 .ةقثب سيل :هنع يبالغلا لضفملا لاقو



 a LR للبس ا ا 0 يه ى۲ت ناال يلع رل ماكمألا دعم عرش ماهل نار

 ظ
 ٠

 ©” اهل شرعي ضراعل ٌةئيِضُم نكت ملاذإ
 ."”ةلاوحلا باب يف عبتاو عبت طبض مدقت دق « رئال ا عابتإو » :هلوق :ثلاثلا

 ىلعو «راتئالاو ماسترالاب نوكي ةراتو «مسجلاب نوكي ةرات عابتإلا نأ انه دارو

ES 

 .(170) مقر (1۹ )٤6/ بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا مهنع كلذ لقن.فيعض :دٌّواَد وبأ لاقو

 )٠١(. مقر )١99( لاجرلا لاوحأ .ةقث ريغ يناجزوجلا لاقو

 .(570) مقر (28/4) متاح يآ نبال ليدعتلاو حرجلا .يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو

 .(۲۷۳) مقر (01) ءافعضلا .ةقثب سيل :يِاَسَنلا لاقو

 .(۸۲۷) مقر (5 "٠7 /۳) ءافعضلا يف لماكلا .هفعض هتاياورو هثيدح ىلع نيبتيو :يِدَع نبا لاقو

 .(8175) مقر (۳۷ ٤ /5) تاقثلا يف ناّبِح نبا هركذ

 قودص :رجح نبا لاق.؟ ١17 ص ١ج عبارلا ثيدحلا «ةدعلا باب يف هتمجرت تقبس :ورمع نب دمحم-

 .(118/) مقر (599) بيرقتلا .ماهوأ هل

 نبا هنع لاق. ١94 ص ١ج يناثلا ثيدحلا «ةدعلا باب يف هتمجرت تقبس :نمحر لادبع نب ةَمَّلَس وبأ-

 .(8147) مقر (546) بيرقتلا .رثكم ةقث :رجح

 :ةٌرْيَرْه وبأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 يناَريَطلاو )١155( ثيدحلا )٠١١/1( راثآلا بيذبت يف يِريَّطلا ريرج نبا هجرخأ ثيدح نم ةعطق
 ةلصلاو ربلا ("8) باتك,كردتسملا يف مكاحلاو ء(۳١۱۲) ثيدحلا ۴١( /۲) ريبكلا مجعملا يف

 يف -اضيأ - يناربْطلاو هةَمَقْلَع نب ورمع نب دمحم قيرط نِ مهتثالث ء(۷۲۹۳) ثيدحلا )4/18١(

 «يدوراجلا ميهاربإ نب ليهس ان لاق «يِرْضَبْلا راطعلا نسحلا نب ناميلس قيرط نم ءطسوألا مجعملا

 076 - ۷٤ /6) رايد نب ورمع نع «يكملا ديزي نب ميهاربإ نع «يدبعلا ناورم نب ناميلس ان لاق

 او هللا لوسر لاق :لاق هت ةَرْيَرُه يأ نع «ةَمَلَس بأ نع مهعيمج «(700) ثيدحلا

 1 :مكحلا

 يناربطلا دنع كلام نب بك نبا ثيدح نم هريغل نسحلا ةجرد ىلإ هيقري دهاش هلو «فيعض هدانسإ

 0000 6- ۳۴۷ /۱۱) قازرلادبع فنصمو ء(174 و۱۹۳ ) ثيدحلا (۸۱ /۱۹) ريبكلا مجعملا يف

 .(5 )١0 ١9 ثيدحلا

 .(774) نآرقلا ظافلأ تادرفم هباتك يف درو امك «يناهفصألا ٍبِغاَّزلا مالك صن يهتني انه ىلإ 0(

 .يناثلا ثيدحلا «هريغو نهرلا باب يف درو كلذ نكلو « مسالا اذهب لقتسم باب هل سيل (۲)



 (ه/14ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ا: 4 ورتم مهو لج : 04 حوعبتممكحَتإ ال ىو رك ال: ةقيقحلا نسف تاس ريش زاجلاو سباب علا تح نا نو یا 4یک کلک ارتا ل تیسرا ایک تا موم لاق «ةيآلا“ 4 یاده اَدُه عيت نمف مق :ىلاعت هلوق كلذ
O4نمل ¿ نأ لع كَم لھ: ىلاعت هلوق اَنأوءريثك وهو 004 ا مم وك انس 29  

 :هيلع ينبنيو هنئاّتجا عاَبنإ نم هبراقي امو ءثيدحلا اذه يف ام - اضيأ -لستحملا نيو «برقأ انه زاجملاو ناجم او ةقيقحلا لمتحي :اولاقفأ”4 ادعو تل اً
 ًاعفد كرتشملا ردقلا يف ةقيقح لعجي نأ نكميو ؟اهفلخ وأ اهمامأ يشملا لضفألا له

 ىدحإ يف لامعتسالارثك اذإ مهضعب راتخاو ؛نيرخأدملا ةقيرط ىلع زاجملاو كارتشالل

 مدع ىلع همدقتو ظفللا ةقيقح لعجي نأ قالطإلا دنع هيلإ نهذلا ردابتو « نيتصاخلا

 ةرثكو نهذلا ةردابمو «هفالخ لع °“لادلا ليلدلاب كرتُي لصألا أل زاجملاو كارتشالا

 .لصألا لابعتساب سأب الف هل لاحلا " [برقي] ثيح امأو «ةقيقحلا ىلع ليلد لامعتسالا

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )۳۸(.

 ةيآلا ءسي ةروس )۲۰ -51(.

 ظافلأ تادرفم هباتك يف كلذ درو اك «يناهفصألا ٍبِغاَّرلا ةروكذملا تايآلا هذهو نيعونلا نيذه ركذ

 نآرقلا ) ۱۹۲ -158(.

 ةيآلا ناحل ةروس )۲۳(.

 ةيآلا ءارعشلا ةروس )55(.

 ةيآلا هفهكلا ةروس )۸۹(.

 ةيآلا .نونمؤملا ةروس )5 5(.

 ةيآلا «فهكلا ةروس )55(.

 .نيتيصاخلا (ق) ةخسن يف

 )٠١( يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو : لباقلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . ناَهِكاَقْلا نم كلذ لقن امل نقلا نبا باتك )٠١/ ۲٠١(.

 )١١( ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا هتبثأ امو « برقي : طؤطخملا يف يذلا

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا نم لقن يذلا )1١/ ۲٠١(.



 ( هاتر يِناَمكاَفْلا يلع رمحل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «ةالصلا نع هب اًرَّبَعُم نوكي نأ :لمتحيف مسجلاب عابتإلا ىلع لومح هنإ:انلق اذإو

 زاجم باب نم ةالصلا نع عابتإلاب ريبعتلا نوكيو ءروهمجلا دنع ةيافكلا ضورف نم كلذو
 يف نفديو تيملا ىلع بصي نأ بلاغلا نم سيل هَّنأل «بلاغلا يف [ق /أ /171/1/ةمزالملا

 .هتوم لح

 نم -ًاضيأ- ةاراوملاو ؛هتاراومل نفدلا لح ىلإ ٌحاَوَّرلا :عابتإلاب ديري نأ لمتحنو

 . ملعأ هللاو  .هب ىَدَتَت نمب الإ طقست ال ةيافكلا ضورف

 «تيم اهيلعو الإ ةزانج امل لاقي ال هنأ :انه دارو“ ”ةزانجلا طبض -ًاضيأ- مدقتو

 . سعب وا ريرس يهف الإو © شعت وأ ذالإ

 نيشلاب تيمشتلاو هللا كمحري :هل لوقي نأ وه « ِسِطاَحْلا ِتيِمْشَنَو ١ :هلوق :عبارلا

 © ةَجَحَلاَو دصقلا وهو هءِتْمَسلا نم ذوخأم هّلأل ؛ةلمهملا ”بلعث راتخاو ًاعيمج نيسلاو

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .طقسي (ق) ةخسن يف )١(

 .(518/5) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يِناَمِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا
 20 1 ر وک

 ىلإ [15:فهكلا] 4 اًدْنبُر َتْسَلْع اَمِم نسل نأ لع کیتا له :ىلاعت هلوق اأو :يناَهِكاَقْلا لوق نم (۲)

 )٠١/ ۲۲١- ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا هباتك يف كلذ درو امك «نّمََلا نبا كلذ ركذ دق انه

0 

 اك ديلا قيِقد نبا مالك صن وهف هب ىّنَتت نمب الإ طقسي ال :هلوق ىلإ ةالصلا نع هب ًاربعم هنوك امأو
 .(114/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو

 . .هنم نماثلاو لوألا ثيدحلا ءزئانج لا باتك يف كلذو

 جات يف يِديَيُرلاَو ء(۳۲ ٤ /0) برعلا ناسل هياتك يف اک «يسرافلا نع القن روظنم نبا كلذ ىلع صن

 .(۷۳ )٠١/ سورعلا

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .بلعت (ق) ةخسن يف

 .(؟ 50 )١/ يرهوجلل حاحصلا . تارابعلا هذه ٍناَمِكاَقْلا

 يف ةاعولا ةيغب ..ه١19 ةنس تام ءساّيعلا وبأ «يناّبيَسلا راَسَي نب ىيحي نب دَمْحَأ :وهف بلعٹ امأ

 .(۷۸۷) مقر (۳۹۷ - ۳۹٩ /۱) يِطوُيَّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج ال قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةجحلا (ق) ةخسن يف
 = هلت



 (ها؟4ت) يناَمِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ةمجعملا :ينعي".رّثكأو مهمالك يف ىلعأ نيشلا "”:دّيَبْع وبأ"”لاقو

 ١ عاد لكو «هيلع تّسو ًانالف تّمش :لاقی هنأ '” يرابنألا نبا نع :ع یکحو

 © .ٌتَكيسُمو تمم رحاب
 -ةمجعملاب ديري - هل َتْوَعَد اذإ َسِطاَعلا ٌتّمَش :نيعلا رصتخ يف ”يِدْيَبْرلا لاقو

 .” ةلمهملا ديري” .نيسلاب :لاقيو

 .(؟ 54 )١/ يرهوجلل حاحصلا تارابعلا هذه ٍناَمِكاَمْلا

 .لاق (ق) ةخسن يف

 ۱۸٤(. /۲) ثيدحلا بیرغ هباتك يف هيلع صن

 هباتك يف درو امك «يِرَمْوَجْلا مالك هلك اذه انه ىلإ هللا كمحري :هل لوقي نأ وه :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 )١/ ۲٤١(. حاحصلا

 ا ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو ه7 78 ةنس تام رب وُيَأ «يرابّنألا راشب نب دمحم نب مِاَقْلا نب دمحم

 .(۳۷۹) مقر (۲۱۳ - ۲۱۲ /۱) يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف

 ناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو. لاق (خ) ةخسن يف

 .(058 /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ .تارابعلا هذه

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .تمشو (ق) ةخسن يف

 .(018 /5) ٍضاّيِع يضاقلل ملعملا لامكإ .تارابعلا هذه ِيناَهِكاَفْلا

 هباتك يف يِرِزاُخا هنع كلذ لقن دقو ١١١(. - 171 /۲) يراَبنَأْلا نبال سانلا تاملك يناعم يف رهازلا

 ام بيرغ ريسفت يف يديمحلا يِدْرَأْلاو 550 /5) ملعملا لاكإ يف ضايع يضاقلارء(١۷ /۳) ملعملا

 .(506) نيحيحصلا يف

 ةيغب .كلذ ريغ ليقو «هالال9 ةنس ىفوتملا کب وبا «يلييشإلا يدير هللادبع نب نسحلا نب دمحم
 .(175) مقر (88 - 85 /1) يطويسلا نمحر لادبعل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا

 .(17 5 /؟) نيعلا رصتخم هباتك يف درو امك ءيِدْيبُرلا مالك يهتني انه ىلإ (۹)



 ےک سابللاباتک حح )ت ) يئاهكاقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .ةحّرلاب سطاعلل اوعدي نأ وهو هَّىتْعَمِب تكسو تّ :يباّلخلا لاقو

 برعلاو «كيربتلاو ءاجّرلا ”تيمستلا:ليقو :ةغللا عماج يف '”يِميِمَّتلا لاقو

 .ةكربلاب هل اعد اذإ هتمس :لوقت

 اعد :يأ كف ةَمِطاَفو ًاّيلع: ينعي“ ”«|[هيلع تمش » :عوفرملا ثيدحلا [يف ]و :ق

 ءوسو هودع ءالبب لجرلا حرف يه يتلا «ةتامشلا نم ذوخأم وهو :ليق هيلع كّربو ام
 (9.هب هللا هتمشأو ًاتامشو ةتايش يودعب تمش :لاقي .[خ /ب / 7591 / هب لزني

 :ناهجو ىنعملا اذه هيجوت ينو

 .اهيف هب '” تمشي لاح يف نوكي ال نأ هل اعد هنأ :امهدحأ

 سطاعلا رشف هءوسي ام ناطيشلا ىلع تلخدأ دقف «هللا كم ري: تلق اذإ كنأ :يناثلاو

 .(۱۳۱ /5) ننسلا ملاعم هباتك يف درو اک ءيا مالك صن ىهتنا

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب :ه ٤١١ ةنس تام «هللادبع وبأ ءيِمِيِمَّتلا ِيناَوَمَمْلازاَّزَْلا رفعج نب دمحم

 )171١( مقر (971/1) يطويسلا نمحر لادبعل ةاحنلاو نييوغللا

 . مالكلا قايسل قفاوملا « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .تيمشتلا (خ) ةخسن يف

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . مالكلا قايسل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .اهيلع (ق) ةخسن يف

 اهدنس ركذي ملو رَّجَح نبال يرابلا حتف يف الإ اهيلع فقأ مل « هيلع تمش 2 :ةياورامأ

 ٥١(. /۲) اهدنس ركذي ملو روظنم نبال برعلا ناسلو )١/501(«

 يف نويوغللا اهوادت ةظفل يهو نيشلاب حراشلا اهركذ يتلا ةظفللاو : نابملف نينسح روتكدلا لاقو

 . مهمجاعم

 (107 /۲)(يمثيملا دئاوز) ثراحلا دنسم . ثيدح نم ةعطق يهو («|مهيلع تّمَّسو» : ةدنسملا ةياورلاو

 . 0995) ثيدحلا(١ ٠/153 رجح نبال ةيلاعلا بلاطملا 1 ) ثيدحلا

 ةراهطلاب قلعتي ام ماملإلا حرش نم هيلع تفقو يذلاو «ماملإلا حرش نع لوقنم- ملعأ هللاو - اذه (5)

 . ماكحألا ماكحإ نم وه سيلو «طقف

 .مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .تمشلا (ق) ةخسن يف (۷)



 )ت )يناّمكاَفلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ىعرملا يف لبإلا عامتجا وه يذلا تيمستلا نم ذوخأم هنإ :ليقو «كلذب

 تيمشت هنمو :ليق ؛ىعزملا يف لبإلا عامتجا تيمستلاو :عماجلا بحاص لاق

 .هرمأو هلمش عمجي نأ ىلاعت هللا تلأس :هتمش ىنعم نوكيف هللا كمحري :هل ليق اذإ سطاعلا

 ناك نإف :لاق هنأ هنع هدجو ميف يَرَعْلا نب ركب بأ يضاقلا نع انخويش ضعب لقنو

 ةلمهملا - نيسلاب ناك نإو «"”مئاوقلا :يهو تماوشلا نم ذوخأم وهف - ةمجعملا - نيشلاب
 «ندبلا دقاعم لحي ساطعلا نأك «هتيحانو ءىثلا دصق وهو «تمسلا نم ذوخأم وهف -

 ٩ .هتفص ىلع هتمشو اهاح ىلع هتماوش هللا دري نأب هل اوعديف هدقاعم لصفيو

 تمشملا سطاعلا َّنأل ؛ناسنإلا مئاوق ىلع قلطنت تِماَوَّشلا نأ يضتقي اذهو :ق لاق
 ° .ريغ ال ناسنإ

 © .ةّئاّدلا ٌمئاوق ٌتِماَوَّشلاو“ ”:ةّديِس نبا لاق دقو

 .ركب بأ ىضاقلا نع ركُذ امم صخأ اذهو

 مسا وهو :لاق مث«ةبادلا مئاوق تماوشلا نأ: يِرَمْؤَجْلا هركذ اذكهو:تلق
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 ̂ :ةمئاق :يأ ٌةَيِماش هل هللا رَت ال :لاقي '”:ورمعوبأ لاق

 . مالكلا قايسل قفاوملا. باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .مئاقلا (ق) ةخسن يف )0

 .(7" 40 - ۳٤٤ /5) سبقلا هباتك يف درو امك «يرعلا نبأ مالك ىهتنا

 ةراهطلاب قلعتي ام ماملإلا حرش نم هيلع تفقو يذلاو ماملإلا حرش نع لوقنم - ملعأ هللاو - اذه

 .ماكحألا ماكحإ نم وه سيلو«طقف

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب . ه4048 ةنس تام «نّسحل ا وُيَأ ءيِيْلَدْنألا هديس نب دَمْحَأ نب يلع

 .(1381) مقر .(1 59 /۲) يِطوُبسلل ةاحنلاو

 ١١(. /۸) مظعألا طيحملاو مكحملا هباتك يف درو ايك ؛همالك صن اذه

 يِطوُيسلل ةاعولا ةيغب .كلذ ريغ ليقو ه5١1 ةنس تام «ورمع وبأ ِيناَبيَّسلا رارم نب قاَحْسِإ

 ۰ .(8917) مقر( - ۳ /)

 )۲٤١/1(. حاحصلا يف درو امك «يِرَمْؤَجْلا مالك يهتني انه ىلإ



 ( هاتر يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .قيرطلا تمس ىلع ةماقتسالاو ىدهم اب هل توعد هتمسو هتمش ىنعم :ليقو

 هتسحاج :مهوقك ىنعمب ظفل يف نيشلاو نيسلا لعجت برعلاو :يميمتلا لاق

 .هتشحاجو

 .رمألا ىلع هتلوازو هتمحاز :هانعمو - ةلمهملا - ءاحلا ىلع ميجلا ميدقتب وه :تلق

 ©”تمّسلا نم ذوخأم هنأ مدقت دقف «ةلمهملا امأو «- ةمجعملا - نيشلاب قلعتي ام اذه

 .هتيحانو ءيشلا دصق وه يذلا

 ةئيهلا وه يذلا تْمَّسلا نم ذوخأم نوكي نأ : "”انخويش ضعب راتخاو

 يذلا َّنِإ) :ثيدحلا يف ءاج ام هنمو :لاق راقولاو نسحلاب ةفوصوملا [ق /ب 7
 هو

 .ىهتنا ^ رشا نم اًءزَج نيِرْشِعَو سمح نم زج« َداَضِتق لاَ تْمّسلاَو َحِلاَّصلا

 .مالكلا قايسل قفاوملا باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .تمّشلا (خ) ةخسن يف )١(

 هيلع تفقو يذلاو ء(١١٠ )٠١/ يرابلا حتف .ماملإلا حرش يف ديلا قيقَد نبا نع رجح نبا كلذ لقن (؟)

 .طقف ةراهطلاب قلعتي ام ماملإلا حرش نم

 انث فثدح هابأ نَا َناَيْبَظ يبأ نب سوباق انث ريهز انث يملا انثدح:لاق- هللا همحر - داد بأ هجرخأ (۳)

 .هركذف :لاق و هللا يبت نَا :ساّبَع نب هللادبع

 ْ :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 «ةرشاعلا رابك نِم هظفاح ةقث «ينارحلا «يليفنلا ءرفعج وبأ ءليمُت نب يلع نيدمح نيب هللادبع :يليفنلا-

 .(094) مقر (۳۲۱) بيرقتلا ٤. خه ۲۳٤ ةنس تام

 نسمع هعامس نأ الإ «تبث ةقث «ةريزجلا ليزن ءيفوكلا ءيا ءةمثيخ وبأ «جيدح نب ةّيِواَحُم نب ريهز-

 .عوةئم ةنس هدلوم ناكو ه1/4١ وأ ثالث وأ «نيتنثا ةنس تام «ةعباسلا نم «ةرخأب قاَحسِإ يأ

 .05001) مقر (۲۱۸) بيرقتلا

 مقر )٤٤۹( بيرقتلا .ق تد خب ءةسداسلا ن «نيل هيف ءيفوكلا يبل ا نايب يبأ نب سوباق-

(65560). 

 لاق «ثيدحلا فيعض :لاقف «نايبظ يبأ نب سوباق نع نيم نب ىبحي تلأس :دّمْحَأ نب هللادبع لاقو



 (ها4تر يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نبا كلذ لقن .كلذب وه سيل :لاقف ءىرخأ ةرم هانلأسو ءهنع سانلا ىور :لاقف ءهنع يبأ تلأسو

 مقر )٤۸۹/۳( ريبكلا ءافعضلا يف ٍلْيَْعْلاو .(1084) مقر (48/5) ءافعضلا يف لماكلا يف يِدَع

(00۰(. 

 .(۱۹۳) مقر (۷۰) لاجرلا يف ايركز يبأ مالك نم .سأب هب سيل :نيِعَم نبا لاقو

 .(1597) مقر (۲۰۹ /۲) تاقثلا ةفرعم .هب سأب ال :ٍلِخِعْلا لاق

 ناكءفوقوملا دنسأو ليسارملا عفر ابر هل لصأ ال اي هيبأ نع درفتي ظفحلا ءيدر ناك :ناّبِح نبا لاق

 .(886) مقر (۲۱۹/۲) نيحورجملا .هيلع لمعلا ديدش نيِعَم نب ىيحي

 يبأ نبال ليدعتلاو حرجا .هب جتجي الو هثيدح بتكي نيل ثيدحلا فيعض :يِاَّرلا متاح وبأ لاقو

 .(۸۰۸) مقر ١( 46 /۷) متاح

 .(458) مقر (۸۸) نيكورتملاو ءافعضلا .يوقلاب سيل :يِئاَسَنلا لاقو

 به١٠5 ةنس تام «ةيناثلا نم «ةقث ءيفوكلا «نايبَظ وبأ ءيبْنَحا ثراحلا نب بّدْنُج نب َنْيَصُح :هوبأ-

 .(17555) مقر )١59( بيرقتلا .ع «كلذ ريغ ليقو

 :ساّبَع نبا-

 :ثيدحلا جيرخت

 قيرط نمي (47175) ثيدحلا (؟ 57 /٤)راقولا يف (۲) باب ءِبَدَأْلا (”5) باتك يف ِدٌواَد وبأ هجرخآ

 دحاولادبعو ؛(114) ثيدحلا ۲۹٩( /۱) سابع نب هللادبع دنسم نمض هدنسم يف داو «ليفنلا

 انث «يبأ ينثدح «هللادبع قيرط نِ امهالك(019)ثيدحلا(5107 /4) ةراتخملا ثيداحألا يف يدل

 ني زوجت ال نمو «هتداهش زوجت نم باوبأ عاج (۳۹) ىربكلا ننسلا يف يقيل هجرخأو ءنسح

 نب نيسحلا يبأ قيرط نم )7١590(: ثيدحلا )٠١/ ١194( َنيِمِلْسَُلا نيلقاعلا نيغلابلا رارحألا

 قيرط نم معهيمج «سّنوُي نب دم انث ءرْضّلا نب ورمع نب دمع انث هدأ نب جلعد أبنأ «لدعلا نارشب
 هنأ الإ .هركذف:لاق ل هللا ت نأ :ساّبَع نب هللادبع انث «هثدح هاب أ :نايبظ يبأ نب سوباق انث «ريهز

 .داصتقالاو حلاصلا تمسلا:لاق

 :مكحلا

 يأ نب سوباق فيعض هدانسإ اذه :دّمْحَأ دنسم باتكل هقيقحت ءانثأ طوؤنرألا بيعش خيشلا لاق

 (015/4)يِذِمْرَتلا دنع سجرس نب هللادبع ثيدح نم دهاش هلو«تاقث هلاجر يقابو«نيل نايبظ

 ثيدحلا (841-487 /4) دنسملا .هريغل نسحلا ةجرد ىلإ هاقر مث هانعمب )٠١٠١( ثيدحلا



 : (ه٤٣۷ت ) يِناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .يوغللا ظفللا ريسفتب قلعتي ام ''”[اذه]

 حلصيو هللا مكيدهي:هلوق وهو ر «هياوج كلذكو «بحتسم وهف :اعرش همکځ اًنأو

 “.نسحأ وهف |مهنيب عج نإوك) كلو انل هللا رفغي وأ «مکلاب

 درك «ةيافكلا ىلع هبوجو بهذملا رهاظ :هتلفك دشر نب ديِلَوْلا وبأ يضاقلا لاقو

 ماسلا

 الو «هعمسم نم دحاو لك ىلع ضرف وه : -اضيأ - : انياحصأ نم ”ِنيَرُم نبا لاقو

 .هريغ نع دحأ ئزجي

 نم دوصقملا نأ هلوق ىلع قرفلا ّلعلو السلا در يف كلذ لوقي هنظأ امو :تلق

 هدرفمب دحاولا ءاعد سيلو ءاعد تيمشتلاو «دحاولا درب لصاح كلذو «نيمأتلا مالسلا

 .ملعأ هللاو.ةعامجلا ءاعدك

 هللا َدِوَحَف سطع نَم ١ :مِلْسُم حيحص يفي هلوقل“”ءتمشُي مل سطاعلا دمحي مل نإف

 قفز

.)0594( 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(۲۹۲) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا «22717) بجاحلا نبال تاهمألا عماج

 (487 /۸) ربلادبع نبال راكذتسالا ((787 /7) يجاّبلل ىقتنملا ((475 /؟) دْشُر نبال تامدقملا

 5١(. ٤)ربلادبع نبال يفاكلا «(۳۳۲ /۱۷ )لا دبع نبال ديهمتلا

 .(051) بجاحلا نبال تاهمألا عماج ((87/7/7) دشُر نبال تامدقملا

 درك «ةيافكلا ىلع بجاو وه :ليقو :ًابوتكم هتدجو يذلا نأ الإ «(4170 /۲) دْشُر نبال تامذقللا

 .مالسلا

 فولخمل ةيكزلا رولا ةرجسش .ه ۲٠١ ةنس يف يفوت ءايركز وبأ «يِْطْرَقْلا نْيَرُم نب ايركز نب ىبحي
 .(۱۱۱) مقر (۷)

 ۲۸٦(. /۷) ىقتنملا يف كلذ هنع يجاَبْلا لقن دقو

 يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ٤۸١(« /۸) ربلادبع نبال راكذتسالا ء(١١١ /17) ٍفاَوَقْلل ةريخذلا

 .(۲۹۲) يِبْلَكْلا



 ےک سابلاباتك ردح ( ها؟4تر) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ةحيحصلا ثيداحألا نم كلذ براقُي امو "( هوَ الف هللا ْدَمْحي مل نق كوم

 هنم عمس مل نمو“ ”ءتمشيف عمْس مل دمح اب هتوص عفري نأ هل يغبتيو

 يف سطع نَم اَّمأو «هتمشيلف هتمشي هنم هعامس ىلإ برقأ وه نمم عمُس نکل "![هل]َدْمَحْلا

 :هلوقل«باتكلا رهاظ وهو“ .هسفن يف الو :نوُنْحَس لاق ؛هسفن يف الإ هللا دمحي الف ةالصلا

 “̂ .هل ريخ هكرتو «هسفن ىفف لعف ناق ءسطع نإ ىلصملا هللا دمحي الو

 وه ؟ بوجولا وأ بدنلا قيرط ىلع نوُنْحَس دنع كلذ كرت له رظنلا ىقبي امنإو
 .ملعأ هللاو .لمتحم

 كافاع :هل لاقُي نكلو 2” ءاهدعب [يف تمشي ملو ةثلاثلا ىلإ تمش هساطع ىلاوت نّمو

 ^ .ثيدحلا يف اى“ ؛ وضم كنإ » :وأ هللا

 بؤاشتلا ةهاركو سطاعلا تيمشت (۹) باب «قئاقرلاو دهزلا (01) باتك يف مِلْسُم هجرخأ ()

 .(۲۹۹۲) ثيدحلا (17947/5)

 .(۲۹۲) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيتاوقلا (078 )١/ بجاحلا نبال تاهمألا عماج (؟)

 . مالكلا ميقتسي ىتح هتبثأ ام ملعأ هللاو باوصلاو « هل :ةدايز (ق) ةخسن يف )۳

 ةنيمثلا رهاوجلا دقع شاش نبا باتك يف هيلع صوصنم كلذ لك انه ىلإ َنوُبْحَس لوقو لئاسم

 .همالک نمف تلق :هلوق ادع (1705-01/9)

 جالا 2201/10 يفاَرَقْلل ةريخذلا )١/ ٠٠١(« ىربكلا ةنودملا - هللا همحر - كلام لوق اذه (5)

 . (449/1)باّطحلل ليلجلا بهاوم ۳١(« /؟) قاّوَملل ليلكإلاو

 شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع ء(1۸٥) بجاحلا نبال تاهمألا عماج «(2587 /1) يجاّبلل ىقتنملا (5)

 .("48/؟)يِاَرْثَتلل يناودلا هكاوفلا «(597) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا 21707 /)

 قئافلا ٠١( /۲) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بيرغ :(70/5 /5) دْيَبُع يبأل ثيدحلا بيرغ . موكزم :يأ (۷)

 .(71/9) يرشخزلل

 نإ مف ُكْتْمَسَق سطع نإ ١ :لاق كو هللا لوسر نأ هيأ نع ءركب يبأ نب هللادبع نع كِلاَم هجرخأ (۸)
 .هركذف :لّقَق 42 َء نإ مّن فتم طع نإ مت نم ر

 يف كلام نع ةياورلا فلتخت ملف هيبأ نع ركب يبأ نب هللادبع نع :ُكِلاَم ثيدح امأ :رمع وبأ لاق
= 



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ةغللا نيواود نِم هيلع تفقو اهيف رأ ل« ممل وأ ءمَسَقْلاِراَرْبِإَو » :هلوق :سماخلا

 «- ءارلا رسكب - ايثالث تْرِرَب كلذ يف لوقنم ا انإو اَراَرْبِإ هردصم نوكي ىتح ايعابر رب
 ر اذكو ابو رب انأف اهيف ءار هرب يدلاو تْرِرَب اذكو ءٌّقَدَص :يأ ربي هنيمي يف رب :لاقي

 © .عيمجلا يف ارب ُهَّجَح هللا ربو ُجَح

 .ًايعابر اهّرَباو ًاروربو اّرب هنيمي لجرلا رب :هلاعفأ يف ركذ هنإف "” فيرط نبا الإ

 .مدقت اك هريغل هرأ مو

 يف َّنأل «يوارلا اذه ني كشلل انه «وأ َّنأ رِهاللا « مميُفلاوأ  :هلوقو

 .كش الب 6 ميشا رارنإ » :يِراَخُبْلا دنع " يِئاَسنلا ةياور [ح 7
5 

 ©“ .اماسقإ ٌمسِقَأ لصألاو «دئاوزلا فوذحم ردصم وهو ««”فلحلا :وه مسقلاو

 طابترا ناطبتريءةيربخ امهاتلك «ىرخأ ةلمج ام دكؤي ةلم :هّنأب ةاحتلا هدَح دقو
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 54١(. /8) ريلادبع نبال راكذتسالا .ادنسم يور دقو «هلاسرإ

 )65١4/1١١(. رجح نبال يرابلا حتف .ديج لسرم اذهو :رجح نبا لاق

 :دنسلا لصتملا ثيدحلا امأ

 بؤاشتلا ةهاركو ءسطاعلا تيمشت (4) باب «قئاقرلاو دهزلا )٥١( باتك يف ملم هجرخأ دقف

 .(۲۹۹۳) ثيدحلا ( ۲۲۲/9

 ٤۸۸ - ٤۸٩(. /۱) حاحصلا يف يِرَمْوَْلا كلذ ىلع صن

 تاقبط يف ةاعولا ةيغب .ةئم عبرألا دودح يف تام ءناورم وبأ «ييأَدنألا فيِرَط نب كلملادبع

 .(1979) مقر (۱۱۱/۲) يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييرغللا

 .ةدئاز انه يِئاَسّتلا نأ - ملعأ هللاو - باوصلا

 . (0117) ثيدحلا (4"711 /0) ةضفلا ةينآ (۲۷) باب ,ةبرشألا (۷۷) باتك يف يِراَخّبْلا اهجرخأ (5)

 طيحملاو مكحملا (019/8) يرهزألل ةغللا بيذهت ء(۱۹۳ /۲) ضاَّيِع يضاقلل راونألا قراشم 2(

 .(711417/5) ةّديِس نبال مظعألا

 ۲۷١(. /۳) يِوَوَنلِل تاغللاو ءاسألا بيذبع (5)

 . مالكلا قايسل ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دكؤت (ق) ةخسن يف



 ( ها؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 .ءازحلاو طرشلا

 ءاذك َّنلعفأل هللاب مسقا وأ للاب فلحأ وحن ءىرخألا نع امهدحأب يِنْعَتْسُي ال :يأ

4 3 7 0 Da Ty f هما م ل مئ -مدقت اك - لوتقملا ءايلوأ ىلع“ ْمَسْقُت نايأ يهو ةَماَسَقْلا نم هلصأو :ليق 

 © .يفِلَح لكي شا راص

 .هعاونأ دحأ األ ءمَسَقلا نم ةذوخأم ةَماَسَقْلا نوكت نأ ىلوأ سكعلاو :تلق

 :ىنعمب يتلا ةماسقلا ني ًاذوخأم نوكي نأ انيرصاعم نم زّوَج ْنَم لوق َدَعْبَأ امو

 هديكأتب هب مكح ام نّسح هّنأك فلاحلا ناب هللعو ٌنَسَح :يآ ميسق هجو :مهوق نم نسل

 .ىلاعت هللا مساب [ق // 7

 نيمي راريإو:يأ فوذحم فاضم ريدقت نِ دب الو «هسفن ”فلاحملا :وهف ميما امأو
 هر

 .مسقملا

 :ناينعم هيفو

 ماقم موقيام وأ ءريغال ِثْنِحْلِل لباقم هّنأل .هبوجو يف فالخ ال اذهو ههْيَلَع فّلح ام

 .ةرافكلا وهو «كلذب ءافولا

 .كيلع َفّلَح نَم نيمي رت نأ دارملا نوكي نأ :يناثلاو

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .اهب (خ) ةخسن يف

 (119/0) يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم. يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 ١١". ص ١ج لوألا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف كلذو

 .(519/0) نآرقلا ظافلأ تادرفم هباتك يف درو اك «يناهفصألا ٍبِغاَّرلا لوق صن اذه

 . باوصلا وهو )٠١/ ۲١( .فلاحلا :ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يف هتدجو يذلا

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ربي (خ) ةخسن يف

 .(07717 /۳) ليلحجلا بهاوم .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا نِ لقن يذلا



 (ها94تر يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :هبوشي ال ًةراتو ءلاوّسلا ىنعم هبوشي ةرات :نيمسق ىلع اذهو

 .كلذ وحنو ءاذك تلعف ام الإ هللاب :هلوقك :لوألاف

 .يفنلاو تابثإلا اذه يف ءاّرَس كلذ وحنو اذك ّنَلَعْفَتَل هللاو :لوقي نأ :يناثلاو

 هيلع ةرافكلا بوجول يناثلا يف دكأتي هنكل ءهّمسَق ربي نأ نيهجولا يف بودنم وهو

 لمع ضراعُم دج نإف ءيعرشلا ضراعملا مدع عم هلك اذه «هب رارضإ كلذو «لوألا نود

 َتْيَصَأ ١ :لاقف 36 يبنلا ةرضحب ايؤرلا ربع ال 4 قيّدّصلا ركب ابأ نأ تبث امك ءماضتفُمب

 لو ْمِسَقُتاَل :لاقف ؛ينريختل هللا لوسر اي ٌكْيَلَع َتْمَسَق سف :لاقف ءاضْعَب تو اضنَب

 ” ."نؤعلا ٌةَرْضْنلاو"” [رضَللا 1« موللا رضَنَو » :هلوق :سداسلا

 وأ 0 [ةدايزبل وأ ءِناصَقْنَ م هب ٌصنْخمْلا هعضوم ريغ يف ءيثلا عضو :ملُظلا» و

 ياد ريغ نم هترحن اذإ ريعبلا ٌتْمَلَظ :لاقُياذهملو '”.هناكم“و[أ] هتقو نع لوُدُعب

 صن نم ادج بيرق وهو« ٍناَهِكاَقْلا نع باطلا كلذ لقن انه ىلإ |مهوأ نم ناقباسلا ناينعملا ناذه )١(

 ۲١۳(. /۳) ليلجلا بهاوم .يناَمِكاَقْلا

 نم )٤۷( باب «ريبعتلا (40) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ دقف هذ ركب يبأ نم ايؤرلا ريبعت ثيدح امأو

 يف ملسُموءةصق هلوأ يفو «هوحنب (57179) ثيدحلا (5087 /7) بصي ل اذإ رباع لوأل ايؤرلا ري مل

 .ةصق هلو ينو هوحنب (۲۲۹۹) ثيدحلا (۱۷۷۷ /4) ايؤرلا ليوأت يف (۳) باب ءايؤرلا )٤۲( باتك

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۲)

 )۸٠۸(. نآرقلا ظافلأ تادرفم هباتك يف درو امك «يناهفصألا ٍبْغاَّرلا مالك صن اذه )۳

 يذلا ردصملل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو « ةدايز : طوطخملا يف هتدجو يذلا (5)

 . )٥۴۷( يناهفصألل نآرقلا ظافلأ تادرفم .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ

 يذلا ردصملل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو ءهناكمو : طوطخملا يف هتدجو يذلا (5)

 . )٥۳۷( يناهفصألل نآرقلا ظافلأ تادرفم .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا هنم ذأ

 )٥۳۷(. نآرقلا ظافلأ تادرفم هباتك يف درو اک «يناهفصألا ٍبِغاَّرلا مالك صن وه فيرعتلا اذه ()



 (ها74ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .ٍبْوَرلا غلبي نأ لبق بورشملا نبللا :ٌموُلْظَملاو

 رمن لعردقو هلي مدع نق لع بجاو مولظلا رص هملعأ فالخالو

 هذاقنإب مِلْسُْا نع ررضلا عفد نم هيف امل «تايافكلا ضورف نم وهو ”ء[هنع ررضلا عفدو]

 ملظ نِي مهضعب نكمن الو «ةمذلا لهأ نيب ملاظتلا عنمن نأ "” انيلع لب «ملاظلا دي نم

 كَل الل :ىلاعت هلوق «ملظلا نو ميرحتلا يف يفكيو ءنيِمِلْسْلا نيب كلذ نوكي مك «ضعب

 -هلوق التو نلف | هَذَحأ اذإ ىتح لل يلا نإ :45 لاقو 4 ییا َلَع لآ

 ناحبسف 200074 ُديِدَس ربه مَدْمَل د | یر ىرشلا هتک ا كَم دب کرک: -ىلاعت

 © 4 دارمي كبَر نإ : 4° راديو عم كحول « لمن الو لهي يذلا

 :ةلئاف

 هجات ىلع دجٌو ” ناورشونأ یر تام ال هنأ ةميدقلا بتكلا ضعب يف يب رم امو

 حاحصلا هباتك يف درو امك هِيِرَمْوَتجلا مالك ضن اذه انه ىلإ نبللا : ُموُلْظَملاَو :يناَهكاَقْلا لوق )ز

(E 

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو. انل (ق) ةخسن يف

 .(1۸) ةيآلا دوه ةروس

 .(5١١؟) ةيآلا دوه ةروس

 دمك ام كير دخل كالاتكوإ»: ىلاعت هللا لوق (۱۷) باب. ءريسفتلا (1) باتك يف يرانا هجرخأ

 عم هلثمب(4404) ثيدحلا (1915/4) [7١1:دوه 14 درک میا مدنَل می يو رش
 ملظلا ميرحت )٠١( باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا )٤١( باتك يف مِلْسُمو « هفورح يف ريسي فالتخا

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمي (۲۶۸۳) ثيدحلا ۷.

 .(۸) ةيآلا دغرلا,ةروس

 )١5(. ةيآلا ءرجفلا ةروس

 ينايَكلا دمحم نب يلعل حيراتلا يف لماكلا .ميثألا دزي نب زوريف نب ابف نب َناورِشوُنَأ ىرْشك
 )٤٤/۱(. يدرولا نبا خيرات «(706/1)

 ةيبلحلا ةريسلا «(179/1) يِراَصنألا ىلع نب دمحم يضملا حابصلا .كلملا ددجم :ناورشونأ ىنعمو
 هلع



 )ھ٤٣۷ت ) يناهكاّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

(0) 

 :رطسأ ةسمخ "7 - ةينايزّسلاب - ًابوتكم

 .عورشم رمأ لك نم

= 

 .ٌرُمع ماد نإو مودي ال لدعلا :لوألا

 .رَّمَد ماد نإو موديال ملظلا :يناثلاو

 .ٌرمحألا ٌثوملا :وه رقفلا :ثلاثلاو

 .ربقُي مل نإو تيم ىمعألا :عبارلاو

 .ركُذُي مل اَوَكَذ ًادلو فل مل نم :سماخلاو

 اهريغو حاكتلا ةميلو لوانتيف « مومعلا هرهاظ « يِعاَدلا ةباَجِإَو » :هلوق :عباسلا

 دعب“ سرلا ةبْدَأَم : يهو «حاكنلا ةميلول ةباجإلا بوجو ف اندنع فلتخا دقو

 .هلبق ال © ءانبلا

 يِحُد نمل ةميلولا ماعط نايتإ بوجو ىلع ءاملعلا رثكأو كِلاَم صن دقو
 .اهنايب نم دب ال طورشب“ ”ءاهيلإ

 .(1١/07)ٍليهسلل فنألا ضورلا )١١77/1(( يبلحلل

 .ةينانويلاب (ق) ةخسن يف

 .(518/5) ديِعْلا قيِقك نبال ماكحألا ماكحإ

 ثيدحلا بيرغ )0774/١(: يرحلل ثيدحلا بیرغ :(787/7) ضایع ىضاقلل راونألا قراشم

 يف ةياهنلا «(197) يديمحلا يدزألل نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ء(۸۳٤ /۲) يِزْوَجلا نبال
 )7١5/9(. ريثألا نبال رثألا بيرغ

 ةنيمثلا رهاوجلا دقع :(084 /4) ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ ء(١۲۸) بجاحلا نبال تاهمألا عماج

 قاّوَملل ليلكإلاو جالا «(110) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا «(587 /۲) شاش نبال

0/(. 

 هباتك يف درو امك «يِجاَبْلا مالك صن اذه انه ىلإ ءاملعلا رثكأو كلام صن دقو :يناَِكاَمْلا لوق نم
 «(461 /5) ةريخذلا هباتك يف اك «ءايلعلا رثكأو كلام نع كلذ ِفاَرَقْلا لقنو« ٠ ١( /۳) ىقتنملا

 .(188) تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا كلام لوق ىلع صنو



 (ها54ت) يناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 بحاص ىقلي نأ :ةباجإلا امل بجت ىتلا ةوعدلا ةفصو :ديِلَوْلا وبأ ىضاقلا لاق
 تيقل نم يل عدأ هل :لاق نإف «هنيّعيف انالف يل عدأ :هريغل لوقي وأ «هوعديف لجّرلا سرعلا

 نَم لكألا مزلي لهو :لاق «فلختي نأ اذه لثمل يعد نم ىلع سأب الف [ق /ب

 ("”.نيلوقلا يضتقت لئاسم بهذملا يفو «ايلج ًاصن هيف انباحصأل ر مل ؟ةباجإلا همزل

 اهيلإ ةباجإلاوءةبجاو ريغ ةميلولا نأ انبهذم:انباحصأ نم نَسْحْلا بأ يضاقلا لاقو
 .بحتست نكلو «ةبجاو ريغ

 ةوعدلا يف نكي مل اذإ [خ/ب /١5١1/ ًاعيمج نيلوقلا ىلع ةباجإلاب رمؤُي امنإ مث
 5 3 .٠ wi» ۲ ع 7 . و

 لذارألاو ةلفسلا نم ”هتسلاجمو هروضحب ىذأتي نم عمجلا يف الو «ريرح شرف الو «ركنم

 يف وه :مِساَقْلا نبا ىور دقف «هنود باي قالغإ الو «ماحز الو «مهتسلاجمب ىَرَدْرَي نيذلا

 الو رتاسوأ رص “ «[رادلا َنأ1َراَدِج ىلع ناك نإ كلذكو «كلذ لجأل فلخت اذإ ةَعَس

 عجري مل هوركم ريغ ًاحابم ًافيفخ ناك“ و ولو بعل كانه ناك ْنِإف ءراجشألا روصب سأب

 يضاقلا لاق .̂ حل هيف ًاعضوم رضحي نأ ةئيهلا يذل يغبني ال :بهو نبا یورو ءرضحو

 © .لوألا وه قحلاو :” ركب وأ

 0٠*7(. /6) ىقتنملا هياتك يف درو امك «يجاَبْلا ديِلَوْلا بأ يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ (1)

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هتسلاجمبو (ق) ةخسن يف (؟)

 ٠١۷(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا

 يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا هتبثأ امو . رودلا وأ رادج : طوطخملا يف هتدجو يذلا ()

 ٤۸۷(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم لقن

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ٠ مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .نإف (ق) ةخسن يف (5)

 ٤۸۷(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا

 ٥۳۳(. /ه) ريلادبع نبال راكذتسالا يف كلذكو )1١/ ۱۸١(« ديهمتلا يف ربلادبع نبأ هنع كلذ لقن (5)

 .(۳۰۳ /۳) يشرخلل لیلخ رصتخم حرش يف كلذكو «(۸ /6) ليلجلا بهاوم هباتك يف باّطحلاو

 . (5/5 ) يبرعلا نب ركب بأ يضاقلل يذوحألا ةضراع (0

 انه ىلإ ةبجاو ريغ ةميلولا نأ انبهذم :انباحصأ نم :نَسْحْلا وبا يضاقلا لاقو :يناَهِكاَقْلا لوق ةيادب نم (۷)

 .(541/ /؟) هفورحب هبلاغو شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف هيلع صوصنم هلك اذه



 (ه٠"4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
RNa 

 نم دشأ وه ام ةميلولا روضح نع هفلخت ىلع بترتي هنأ اوعدملا نظ وأ ّمِلَع اذإ :تلق

 مصاخت وأ «يعادلا نيبو هنيب ةّبيِغْلا وأ «ةوادعلا ةيشخك ءهريغو وهللا نم هوركملا روضح

 ٌرِظن بوجولا يف يدنعو «هذه ةلاحلاو روضحلا زاوج يف فلتخي نأ ىغبنيالو «زئاج ريغ

 .ملعأ هللاو .هدعبتسا الو

u. ( 2 و( 8 e 
 باجت الف “عبرملا ركزلاو (روبتطلاًوءدوعلاك حابم ريغ وه امأو :انباحصأ لاق

 رذعب ةوعدلا ةباجإ كرتي الو «عجريلف روظحملا وهللا دجوو اهات نّمو ءهعم ةوعدلا

 © .كلذ هبشو زوللاو رّكسلا رثن هركيو :اولاق .كسميو رضحي لب موصلا

 كلذب حماستلاو ماعطلا ةباجإ ىلإ عرستلا لضفلا لهأل هركيو :دمحم وبأ يضاقلا لاق

 © .هيف صخُر دقف سرعلا ةميلو يف الإ

 ° .مومعلا اذحلاصصخم لضفلا لهأ قح يف ةباجإلاب لذبتلا نم ردقلا اذه لعجف

 20 ندلعالاو لق راشتنالاو 0 راهظإلا :ءاشفإلا ( مالسلا ِءاَشْفِإَو ١ :هلوق :نماثلا

 .هرشنو هرهظأ كسلا ىشفأو «تعاذو ترشتناو ترهظ اذإ «ةلاقملا تشف

 .كرتلاب تات الو ماسلا نس ىَيحَت نأ :انه دارملاو

 .فلأ نودب ةبيغلاو (ق) ةخسن يف )١(

 .08/5) يميل رينملا حابصملا .يهالملا تالآ نم (؟)

 ةريخذلا .انغلا دوع برعلا دنع رهزملاو «يبرعب سيلو ءرهزملا وه نيهجولا نم عبرملا (۴)
 .(551/ /۲) دْيَرُك نبال ةغللا ةرهمج ء(٤ 57 /4)فاَرَقْلل

 يف هيلع صوصنم وه امكءشاّس نبا مالك نِ اذه انه ىلإ :انباحصأ لاق :ِيناَمِكاَقْلا لوق ةيادب نم (4)

 ٤۸۷(. /۲) هقورحب هبلاغو شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع

 .(0۸۷ /۲) باهولادبع دمحم يأ يضاقلل ةنوعملا (6)

 )۲۱۸/٤(. ماكحألا ماكحإ يف درو اك ديلا قيِقَد نبا مالك صن اذه (7)

 .(۲۸۹ /57) يديهارفلل نيعلا (۷)

 .(1717/4) ةّديِس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ء(٤۲۸ /۲) يبرحلل ثيدحلا بيرغ (۸)

 .(۱۷۸۲ /۲) يرهوجلل حاحصلا (9)



 ( هات يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 اسمي em ساس ل ل سسس

 ظافلألا نم وهو«ميلستلا ردصملاو مالك لثم ردصملل مسا :وهف « ماسلا « اّمأو

 ^ :ناعم ةعبرأ ءازإب قلطُي ءةكرتشملا

 . 4 شريم نوما ْملَسلا 90 :©"” هلوقك یلاعت هللا ءامسأ نم مسا

 © .ةمالسلا راد :يأ 4مي َدنِعِولَسلَأداَد مه :ىلاعت هلوقك «مالسلا :ىنعمبو

 ° : رعاشلا لوق هنمو

 مالَس نم ِكمووق دعب كل لهو ***# ورمع ٌمأ ةمالسلاب يب
 كلم ةفاضإ ةفاضإلاو «لوألاك نوكي نأ يدنع لمتحيو .ةمالس نم :يأ

 مريع واخد هكَيلمْلاَو :ىلاعت هلوقك «ةيحتلاو ميلستلا :ىتعمب نوكي نأ :ثلاثلاو

 ̂ .مكيلع مالس :نولوقي يأ 4 کیس [ق /1/1741/ © یاب کنت
 0 .ةاضعلا رجش :عبارلاو

 °” :رعاشلا لوق هنمو

 نآرقلا بيرغ هباتك يف ناَتْسِحَّسلا يِزيِزَعْلا راصتخاب ِناَهِكاَقْلا اهركذ يتلا ةعبرألا هذه ىلع صنو

550 

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا(ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هلوقل (خ) ةخسن يف

 .(۲۳) ةيآلا ءرشحلا ةروس

 )/١71(. ةيآلا «ماعنألا ةروس

 .(570) يزيزعلل نآرقلا بيرغ )57١(« يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم

 .(474/) ةّديِس نبال صصخملا يف هتدجوو هلئاق ىلع فقأ م

 ۲٤(. -۲۳) ناتيآلا ءدعرلا ةروس

 .(۳۷ /۱۹) يِزاَّرلل ريبكلا ريسفتلا 2747 )٥/ يبلعلل نايبلاو فشكلا

 .(1770 /۲) حاحصلا .ٌةلوش هلو ُمُظْمَي رجش لك :ةاّضعلا

 الإ )7١8( هناويد يف تيبلا اذه ركذ دقو ءتْلَّصلا نب ثوغ نب ثايغ همساو «لطخألل تيبلا اذه )١(
 .لَمْرَحَو الس الإ حبش مهل اهب ایف رمق ناركّسلا ةیبارف :لاق هنأ
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 اف رفق ”ناركسلا ةيبارف

 ° .اضيأ مل هيف :لاقيو

 نأ لمتحم :ليقف 4وت مس (2) )توعد یانو همك اہف مك 95 :ىلاعت هلوق امأو

 .ةمالس :يأ مالس مه :ليق هّلأك .نوعدي امم الدب ٌمالس نوكي نأ ىلع ةمالسلا ] دارُي

 «ةكئالملا ةطساوب مكيلع ملسُي ىلاعت هللا نأ: ىنعملاو «ةيحتلا :هب داري نأ 7[ لمتحنو

 ” .مهاّنمتم كلذو« ”مهميظعت يف ةغلابم ةطساو ريغب وأ

 (".« نيملاعلا بر نم ةيحتلاب مهيلع نولخدي ةكئالملاو » :ساّيَع نبا لاق

 “4 اووم تسل ملا مک ہرا نمل ووم اکو ل : ىلاعت هلوق يف فلتخا دقو

 «هبراقُي امو ثيدحلا اذهل اهيف بغرف ءةنس مالسلاب ءادتبالاف اذه“ تبث اذإ

 ° .هتيضرف ىلع عامجإلا ح لقن دقو «ٌبجاو درلا َّنأ بهذملا نِم فورعملاو

 )١( يومحلا توُقاَيِل نادلبلا مجعم .ماشلا فراشمب داو )۳/ ۲۳١١(.

 امك «ةرايعلا هذه نما نباركذ امدنع حقيشملا زيزعلادبع خيشلا كلذ لاق .مالّسلا هيف لاقي :يأ

 نقلا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .هفورحب ٍناَهِكاَقْلا اهركذ )۱١/ ۲۳۳(.

 هال) ناتيآلا «سی ةروس -58(.

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 يف ءاج امل قفاوملا «مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هميظعت (ق) ةخسن يف

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا )۱۰/ ۲۳۳(.

 ٍناَمِكَقْلا صن نم بيرق وهو ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا هباتك يف نقلا نبا نيهجولا نيذه لقن

(T/1) 

 يرشخزلل فاشكلا )٤/ ٠١(ء ميلسلا لقعلا داشرإ «(۳۲۷ /۷) نايح يبأل طيحملا رحبلا ريسفت

 يزؤحلا نبال ريسملا داز ء(١۷١ /۷) دوعسلا أل )٤/ ٠٠١(.

 ةيآلا ءءاسنلا ةروس )٩٤(.

 .فرع (ق) ةخسن يف

 .(۳۲ )۱٤/ مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يِوَّوَتلا كلذ ىلع صن(١٠)



 (ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © هءادتبا نم دكأ هدرو «ةنس مالسلاب ءادتبالا :دمحم وبأ ىضاقلا لاقو

 .ملعأ هللاو .ةيضرفلا مدع اذه رهاظف

 ةّدرو ةدكؤم ةن س مالسلاب ءادنبالا َّنأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو :ةّيِطَع 2 نبا لاقو

 .هب رتغي الف عامجإلا نم ح هركذ ام فلاخي - ًاضيأ- وهف ©” .ةضيرف

 .ملعلا لهأروهمج دنع“ ”تاكربلا ىلإ مالسلا يف يهتنيو

2 
 2 :ةيريسفت ةدئاف

 ̂ ی ودر وأ انه نسحب وح وبحسب می الو 8 :یلاعت هلوق ريسفت يف فلتخا

 كيلع :لوقي نارحألا ىلع بجيف «كيلع مالس :لْجَّرلا لوقي نأ ةيحتلا :ةقرف تلاقف

 كيلع مالسلا:داّرلا لاق هللا ةحرو“”كيلع مالسلا :ئدابلا لاق نف «هللا ةمحرو مالسلا

 نكمي ملو «ىهتنا دقف «هتاكربو هللا ةحرو كيلع مالسلا :ئدابلا لاق نإف «هتاكربو هللا ةمحرو

 .ةيآلا يف روكذملا درلا عقي انه اهف اهنم نسحأب ييجي نأ داّرلا

 نأ دارللف «كيلع مالسلا ئدابلا :لاق نإف ءداّرلا رييخت ةيآلا ىنعم اَّنِإ :ةقرف تلاق

 للا ةمحرو مالسلا "”كيلعو :لوقي نأ هلو درلا وه اذهو طقف مالسلا كيلعو :لوقي

 91٠(. /؟) ةنوعملا هباتك يف درو امك باهولادبع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ ()

 .(۸۷ /۲) زيجولا ررحملا يف َةَّيِطَع نبا كلذ ىلع صن (؟)

 تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا كلذكو 07١(« /۲) ةنوعملا يف باهولادبع يضاقلا كلذ ىلع صن (۳)

 ٤۷۲(. /۲) تامدقملا يف دشر نباو ( ۷

 . مالكلا قايس عم قفاوم « ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ةسيفن (خ) ةخسن يف (5)

 «مالكلا ميقتسي ىتح «ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .مكيلع (خ) ةخسن يف .(65) ةيآلا ءءاسنلا ةروس 2(

 ةِّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا

.(AY/P)۰  

 ردصملا يف ءاج ال قفاوم ا « مالكلا ميقتسي ىتح « ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .مكيلع (خ) ةخسن يف (5)

 : .(۸۷ /؟) َةيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .مكيلع (خ) ةخسن يف (۷)

 .(۸۷ /؟) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا



 (ه٤۷۴ت يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 EEE ےک پی میم د ری ویر م ممم م را

 . .اهنم نسحأب ةيحتلا وه اذهو

 نم ناك نإف «[خ /1/7711/ ةيحتب متييح اذإ ةيآلاب دارملا » :هريغو ساّبَع نبا لاقو

 20 .«لاق ام ىلع اودرق رفاك نِم ناک نإو ءاهنم نسحأب اويحف نمؤم

 © .مالسلا ظفلب درلا نوكي نأ اندنع زوجيو

 ليلقلاو «يشاملا ىلع بكاّرلا ملسُيو«درلا كلذكو «ةعامجلا نع ئزجي دحاولا ميلستو

 ° .ريبكلا ىلع ريغصلاو «ربثكلا ىلع

 للجار وأ ًابكار ناك 2” [ نإ ] مّ هَّنإف هيلع“ ”راملاو صخش ىلع لخادلا اًمأف

 .ًارفاسم وأ ًارقتسم صخشلا ناك ءرثكأ وأ ًادحاو اريبك وأ ًاريغص

 © ٌةَناَجَتْلا فالخب ةباَّشلا ةأرملا ىلع مَّلَسُيال

 8 هلوقل 60 «ةبحتسم ةحفاصملاو

 )١( /ه) هعماج يف يِْطَرُقْلا هريغ لوقو هلوق لقن كلذكو »0(.

 يِواَرُقّتلل يناودلا هكاوفلا )١/ ٥۲١( قاّرَملل ليلكإلاو جاتلا ٤۷١(« /۲) دش نبال تامدقملا (0)

 .(518/5؟) يِوَدَعْلا ةيشاح «(377 5 /؟)

 عماج يف بجاحلا نبا كلذ ركذ انه ىلإ ةعامجلا نع ئزجب دحاولا ميلستو :يناَمِكاَمْلا لوق نم ()

 .(۲۹۲) ةيهقفلا نيناوقلا يف ييلَكْلا يزج نباو «(2717) تاهمألا

 دقع .راملا وأ :بوتكملا تدجو تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب (5)

 ش 1 ١١٠٠١(. /۳) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ()

 .(071/) تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا كلذ لقن (5) '

 . )١15/11( روظنم نبال برعلا ناسل . ةريبكلا ةا : ٌةَّلاَجَتْماَو

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ةنسح(خ) ةخسن يف (۷)

 نيناوقلا يف يِبْلَكْلا يزج نباو :(0717) تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا ةلأسملا هذه ىلع صن دقو

 .(۲۹۲) ةيهقفلا
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 .لوألاروهشملا حيحصلاو «ِبّهْشَأ ةياور يف اههركو “«« ْلِغْلا ْبَهّذَي اوُحَفاَصَت »

 . هركذف : هللا لوسر لاق :لاق يناسرخلا هللادبع مِلْسُم يأ نب ءاَطَع نع كلا هجرخأ (۱)

 .(؟09) راكذألا .لسرم ثيدح اذه :يوَوَتلا لاق

 )٤/ ١١١(. ةيارلا بصن .لسرم وه :يِعَلْيَّرلا لاقو

 .(17/71) ديهمتلا .اهلك ناسح ىتش هوجو نم لصتي ثيدحلا اذه :رمع وبأ لاق

 :دنسلا لصتملا ثيدحلا

 نب هللادبع انثدح الاق ءروصنم نب قاَحْسِإَو «عيكو نب َناَيْفُس انثدح :- هللا همحر - يملا لاق

 نع َقاَحْسِإ بأ نع« «حَلْجأْلا نع ِربَمُت نب هللادبع انربخأ ءروصنم نب قاَحْسإ انثدحو لاق «ريمن

 نأ لبق اك َرفْغ الإ ناحقاص ن قي ِنمِلَسُم ني ام ٠ و هلا لوسر لاق : لاق «ِبِزاَع نب ءال

 .« اكتفي

 :دتسلا لاج رب فيرعتلا

 هيلع لخدأف هقاروب يلتبا هنأ الإ اقودص ناك «يفوكلا «يساؤرلا دمحم وبأ «حارج لا نب عيكو نب َناّيْفُس-
 مقر )١45( بيرقتلا .ق ت «ةرشاعلا نم «هثيدح طم ذ لبقي ملف حصنف ؛هثيدح نم سيل ام

(fo 

 .(08) ءافعضلا . ءيشب سيل :يِئاَستلا لاق

 .ثيدحلا هيلع لخدي ناك ءوس قاروب يلتبا هنأ الإ اقودص الضاف اخيش ناك :َناَّبِح نبا لاقو

 )٤۷۲(. مقر ۳١۹( /۱) نيحورجملا

 .(441) مقر (؟١1 /5) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا .نيل :لاقف هنع يبأ لتس :نمحرلادبع لاق

 )۸٤٤(. مقر (510//؟) ءافعضلا يف لماكلا يف اک يِدَع نبا لاق هوحنبو

 .فعض :ييهذلا لاق

 )۲٤۸۹(. مقر (۲۹۹ /۱) يِمَهَّذلِل ءافعضلا يف ينغلا .بذكلاب مهنُي ناك :ةَعْرر وبأ لاقو

 «ةرشع ةيداح ا نم «تبث ةقث «يِزَوْرملا يِمِمَّتلا «بوقعي وبأ «جسوكلا مارهب نب روصنم نب قاَحْسِإ-
 )۳۸٤(. مقر (7١٠)بيرقتلا .ق س ت م خه ۲۱ ةنس تام

 «ةعساتلا رابك نم ءةنسلا لهأ نم «ثيدح بحاص ةقث «يفوكلا «ماشه وبأ ءيناَدْمَحلا ريمُت نب هللادبع- ٠

 .(7554) مقر (۳۲۷) بيرقتلا .ع«نوناثو عبرأ هلو ه1 44 ةنس تام



 نم ؛يعيش «قودص ىيحي همسا :لاقُي ءيِدْنِكْلا «ةيجح ابا ىنكي ءةيجُح نب هللادبع نب حلجأ-

 .(780) مقر (47) بيرقتلا .5 خب هه ٠٤١ ةنس تام «ةعباسلا

 قاَحْشإ وبأ «ينادمَحلا ةريعش يآ نبا:لاقيو «يلع:لاقيو دْيَّبَع نب هللادبع نب ورمع :قاَحْسإ وبأ-

 بيرقتلا .ع«كلذ لبق :ليقو ه ١۲۹ ةنس تام «ةرخأب طلتخا «ةثلاثلا نم ءدباع رثكم ةقث ءيعيبسلا

 .(0050) مقر (559)

 :بزاع نب ءاربلا-

 نباو:(0711) ثيدحلا (0"7 )٤/ ٤ ةحفاصملا يف (27) باب «بدألا (1*7) باتك ءدّراَد وبأ هجرخأ

 ننسلا يف يِقَهْيَبْلاو )۳۷٠۳( ثيدحلا(۱۲۲۰ /۲) ةحفاصملا (02) باب «بدألا (۳۳) باتك «ةجام

 ۹٩( /۷) هريغ ىلع رظحو «هل حيبأ ام هريغ نود ٤ هللا لوسر هب صح ام باوبأ عاج «یربکلا

 ناذئتسالا (۳) باتك يف يِذِمْرَلاو ءةبيش يبأ نب ركب بأ قيرط نم مهتعبرأ ((177744) ثيدحلا

 نب نايس قيرط نم ء(۲۷۲۷) ثيدحلا ۷٤( /0) ةحفاصملا يف ءاج ام (۳۱) باب هلو هللا لوسر نع

 )۱۸١۷١(« ثيدحلا (۲۸۹ /٤)ءاربلا ثيداحأ نمض هدنسم يف دّمَْأو هروصنم نب قاحْسإو «عيكو

 لاق :لاق «بزاع نب ءاربلا نع «قاَحْسِإ يأ نع «حلجألا نع «ريمن نب هللادبع قيرط نم مهعيمج
 . هلثمب هلو هللا لوسر

 :مكحلا

 ثيدحلا اذه يوُر دقو «ءاربلا نع «قاَحْسِإ يأ ثيدح نم «بيرغ نسح ثيدح اذه :يِذِمْرَتلا لاق

 .(۲۷۲۷) ثيدحلا ۷٤( /5) يِذِمْدَّتلا ننس .هجولا اذه ريغ نم

 هاو دانسإ هنكل :ينابلألا خيشلا لاق :(1857/1) ثيدحلا (۲۸۹ )٤/ دَّمْحَأ هجرخأ ام اهنم قرط هلو

 ٤١(. /؟) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .ادج

 .(185119/) ثیدحلا (۲۹۳ )٤/ دما دنع ام اهنمو

 ((17415)ثيدحلا ١157( /۳)دنسملا يف دم دنع.اعوفرم سنأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 .(۲۹۸۲) ثيدحلا (۲۳۷ /۷) ةراتخملا ثيداحألا يف ِيِيِدملاَو

 امك« نسح لقألا ىلع وأ «حيحص هدهاشو هقرط عومجمب ثيدحلاف ةلمجلابو :ينابلألا خيشلا لاق

 ٤۷(. /۲) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .يِذِمْدَّتلا لاق



 (ها؟4ت) يناَبكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 دنع“ ”؛مالّسلاب ةمذلا لهأ أدبي الو ءمِلْسُم ريغ نوكي نأ الإ كلذ نع هرجزي نأ هديسل

 ظ .روهمجلا

 هب نال َبّو ص «لوألاو :لاق مث يطع نبا هلقن ام ىلع مهئادتبا ةحابإ يف موق لشو
 © .مهالذإ روصتي

 .ةلاقتسا ىلإ جتحي مل :اهريغو“”رهاوجلا يفف الهاج وأ ًايهاس مهدحأ ىلع مَّلَس نإف

 ^ .همالسب هليقتسي نأ يغبني :ةّيِطَع نبا لاقو

 ̂ .اهتابثإب ليقو ءواو ريغب مكيلع مهيلع در انؤدب نإو

 يف هعوضوم ىونو -نيسلا رسكب - مالّسلا هيلع در نإف :دمحم وبأ يضاقلا لاقو

 © زاج ةغللا

 دريال هب دارملا نأ ىلع كلذ َلّوُؤُتو دري الو "”مهيلع ِملَسُي ال :بّهَش ذا ةياور ينو
A0 نيملسملا ىلع دري اک «مهیلع  

 يف روكذم اذه انه ىلإ مَّلَسُي هنإف هيلع را لاو «صخش ىلع لخادلا امأف :يناَهِكاَْلا لوق ةيادب نم
 بجاحلا نبال تاهمألا عماج 17٠٠١(« /9) .هصن هبلاغو شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع باتك

 .(۲۹۲) يِْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا «(017/1)

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هلالذإ (ق) ةخسن يف

 .(۸۷ /۲) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه ِناَهِكاَمْل

 .(۸۷ /۲) زيجولا ررحملا يف درو امك قّيِطَع نبا مالك يهتني انه ىلإو
 )٠١١١/۳(. شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع

 .(۸۷ /۲) زيجولا ررحملا يف درو امك هَتِّيِطَع نبا مالك ىهتنا

 .(۲۹۲) ةيهقفلا نيناوقلا يف يبلَكْلا يزج نبا كلذ ىلع صن

 بجاحلا نبا كلذ لقن دقو 20177 /؟) ةنوعملا هباتك يف درو امك «دمح وبأ يضاقلا هلاق ام ىنعم اذه

 .(051/) تاهمألا عماج هباتك يف هنع

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .مكيلع (ق) ةخسن يف

 شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف هيلع صوصنمف دراولا ليوأتلا اذهو ٍبَهْشَأ لوقامأ

 .(0117) تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا -ًاضيأ -هنع اهلقن بهش ةياورو ۳۰/۳



 (ه1؟4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .طوغتملاو «لكآلاوءيبلُخاو «نذؤملا :ةعبرأ ىلع مالسلا هركيو

 يوَضَحلاَو «جرارخ او ءضْفاَوّرلاو «ةَلِتْحماو ةّيِرَدَقْلاك «ءاوهألا لهأ ىلع ُمَّلَسْيالو

 وهلا لهأ ىلع ُّلَسُيالو لاتا دَمْحَأ ماّمإلا ريغ” وشحلا نم م لسي ايلينح دقتعا امو

 ًارجز «لطابلا لهأو «مهوحنو ردقلا لهأ عيمج رجه بحتسُي لب «هب مهسبلت لاح لطابلاو
 .هليبس هذه نم ةلصاوم يف - هناحبس - هلل ًابضغو «هيف مه اع ًاعدرو مه

 هلزنم لخد نمو .نومِلْسُم مه :لاقو «جْنَرطّشلاب ُبِعاَّللا ىلع مالسلا ةحابإ يورو

 هللا دابع ىلعو انيلع يلع مالسلا : :لقيلف دحأ هيف سيل الزنم لخد نإو «هلهأ ىلع ملسيلف

 ©“ نيلاصلا

 الإ هلإ ال لوق ىلع بظاو نَّم :لوقي 4ظ يسرملا ساّبعلا ابأ مامإلا انخيش تعمسو
 .هوحن وأ اذه .اًسح ىنغلا دجو هلزنم هلوخد دنع هللا

 لنا مر لات بهم لقت مالسلا بادآ :ينعأ هلك ذه

 ةّضِفْلاٍِبْرُث ْنَعَو ءِبَمَّذلا - متت وأ - َميِتاَوَح نع اًناَبَو » :هلوق :عساتلا

 2 .اهركذ مدقت تاغل عبرأ مانا ٌماَيَحو - اهحتفو ءاتلا رسكب - متاخ عمج : ٌميِتاَوَخْلا

 .(459/1) باًطحلل ليلجلا بهاوم ء(۲۲۸ /۱) جاحلا نبال لخدملا (1)

 . مالكلا ميقتسي ىتح اهتبثأ لو ءالو (ق) ةخسن يف (۲)
 يف شاش نبا كلذ ركذ انه ىلإ ةَِرَتْحْلاو َّيِرَدَقْلاك ءاوهألا لهأ ىلع ُمَلَسْي الو :ناَهِكاَقْلا لوق نم (۳)

 :ينا هالا لوق ادع (21597) .تاهمألا عماج يف بجاحلا نباو 10١( /) ةنيمثلا رهاوجلا دقع

 دخ ماّمإلا ريغ الو وشحلا ن ٌملْسَي ايلبنح دقتعا امو تيوس او
 يِدْفَّصلل تايفولاب يفاولا .ه147 ةنس يفوت ءساّبَعلا وبأ ءيسرملا يِراَصْنَألا دمحم نب رمع نب دَّمَْأ (5)

 ٠ .(۳) مقر )۱۷۳ /۷)

 .بيترتلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .عباسلا (ق) ةخسن يف (0)

 «قادصلا باب ؛حاكتلا باتك يف كلذكو «عبارلا ثيدحلا ؛نيديعلا باب ءةالصلا باتك يف كلذو (1)

 . ٠١۳ ص ١ج يناثلا ثيدحلا



 (ه٤٣۷ت ) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 °. ليعاوف ىلع عمجلا يف امهنيب يِرَمْوَْلا ىّوسو
 هعج إف "”لعاف وحن نيعلا حتفب لَعاَف ىلع ناك ام لك نأ "”:يِمْرَجلا نع لقت دقو

 ميتاوخو ليباوتو قيباوط وحن «لیعاوف ىلع
 سبل :يأ فوذحم ريدقت نبال لوألا ىعف هت ميقا نيب ٌددرت ظفللا ينو

 نم د الف تاذلا ىلإ لوألا يف ةفاضإلا َّنأل :فذح ىلإ جاتجيال يناثلا للعو .ميتاوخ

 حصي يهنلا نف «هريغ ىلإ ةجاح الف ردصملا ىلإ فيضأ يناثلا ينو ءاهب قلعتي لعف ىلإ اهفرص

 .هسفن هب هقلعت

 دحأو هو هيف هلاعتسا بلغام :انه اه هب دارملاو كرتشم ظفل :«بهذلا »و

 .ثنؤيو ركذيو «نيدقنلا

 :ًاضيأ- ٍبَهَّذلاو «بوُهْذلاو باَمْذَألا ىلع عمجتو ةَبَعَد هنم ةعطقلاو:يرَكوَ ا لاق

 ° .دّيَع يأ نع ُبِاَذَأ عمجلا عمجو باهذأ عمجلاو ٌفورعم نَمَيْلا لهأ ٌلايكم

 ميرحت ىلع ليلدو ءلاجّرلا ىلإ عج بار وهو «بهذلاب تلا ميرحت ىلع ليلد هيف

 مدقت ام ىلع “”.ءاسنلاو لاجّرلا ىلإ ةبسنلاب ٌماع ءاملعلا دنع كلذو ,ةضفلا يناوأ يف ِبْرَّتلا

 .تاغللا عبرألا هذه-ًاضيأ- ركذ دقو« ١١١( /۲) يرهوجلل حاحصلا

 ةاحتلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب .ه١٠۲ ةنس ىفوتملا ءرمع وبأ «يِمْرَْلا قاَحْسِإ نب حلاص

 .(17:5) مقر (9 - 1/1) يِطوُيّشلل

 يف هتدجو يذلا وهو . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لبان (خ) ةخسن يف

 )٠١/ ۲٠١١(. ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . يمزح ا مالك لقن امل نقلا نبا باتك

 .(157 )١/ حاحصلا هباتك يف درو امك «يِرَمْؤَحْلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 نب ٍمِاَقْلا هيلع صن دقق دبع بأ نع ُبِحاَذَأ عمجلا عمجو ٌباهذأ عمجلاو :يناَهِكاَقْلا لوق امأو

 .(578 /5) ثيدحلا بیرغ هباتك يف مُذلَس

 «هصن هبلاغو ديلا قيقد نبا مالك اذه انه ىلإ بهذلاب متختلا ميرحت ىلع ليلد هيف :يناَِئاَقْلا لوق نم
 .(7515/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك



 (ه174ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ntn سس

 و تجول

 ("”.هباعيتسا

 هنأ فيعض لوق يِفاَّشلا [ق /أ /١7١1/ بهذم ينو كلذ ىلع روهمجلاو :ق

 اورصقي مل نويسايقلا ءاهقفلاو :لاق .رانلاب هيلع ديعولا دورول «هب دادتعا الو ءطقف هوركم

 ̂ .هيف ىنعم ا مومعل ؛لكألاو ءوضولاك «هريغ ىلإ هوَّدَعو ءبرشلا ىلع مكحلا اذه
 ج

 2ٴ

 © «ِناَوجْرَأْلا رام نعو » :تاياوٌرلا ضعب ينو « « رايو »:هلوق :رشاعلا

 . 1۲٤ ص ۲ج يناثلا ثيدحلا. سابللا باتك يف كلذو (1)

 )14/9 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (1)

 ةدّيّبَع نع «دمحم نع «ماشه انث ٌحْوَر انث «بیبح نب ىبحي انثدح:لاق- هللا همحر - دود وبأ هجرخأ (۳)

 .هركذف ...:لاق هنأ هيض يلع ءنع

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ٤. م ءاهدعب :ليقو ه1 48 ةنس تام «ةرشاعلا نِم «ةقث ءيِرْضَبْلا برع نب بيب نب ىيحي-

 017/0550 مقر (285) بيرقتلا

 نم «فيناصت هل «لضاف ةقث ءيِرْصَبْلا دمحم وبأ «يسيقلا ناسح نب ءالعلا نب ةدابع نب حور-

 .(19377) مقر )51١( بيرقتلا .ع ىه ۲۹۷ وأ سه ةنس تام «ةعساتلا

 يفو ؛نيريس نبا يف سانلا تبثأ نم «ةقث ءيِرْصَبْلا هللادبع وبأ «يسودرقلا يِدْرَألا ناسح نب ماشه-

 ناث وأءعبس ةنس تام ءةسداسلا نم ءامهنع لسري ناك :ليق هنأل ءلاقم ءاطَعو نسحلا نع هتياور

 .(۷۲۸۹) مقر (01/7) بيرقتلا . ع« ةئمو نيعبرأو

 ةقث :رجح نبا لاق .؟5١ ص ١ج ثلاثلا ثيدحلا «ةدعلا باب يف هتجرت تقبس :نيريس نب دمحم-

 .(091419 مقر (۸۳٤)بیرقتلا .ردقلا ريبك دباع تبث

 هيقف مرضخم ريبك يعبات «يفوكلا «ورمع وبأ «يدارملا ءاهحتفب :لاقّيو ءينالشلا ورمع نب ةدْيَبَع-
 ةنس لبق تام هنأ حيحصلاو اهدعب وأ ۷۲ ةنس تام «هلأسي ءيش هيلع لكشأ اذإ حْيَرُّش ناك «تبث

 )٤٤۱۲(. مقر (۳۷۹) بيرقتلا ع نيعبس

 :بلاط يآ نب يلع-

 :ثيدحلا جيرخت



 (ها؟4تر يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 همس يا شد ا ا حا خم تتت معا ب جاي يمسي ستيني پپپ يجي نسي ستي ينسج سسس سمسم سوت سو تنس دج اجلي انا دیس تسأ

 © ٌدِئاَوَمو ُرْئاَيَم عمجلاو هزومهم ريغ هند :سرفلا ةّرَعيِم :ةغللا لهأ لاق

 بكارم نسي تناك اهئإف «ٌيهنلا اهيف ءاج يتلا ٌرْمُحلا رْئاَيَملا امأو :دْيَبُع وبأ لاق

 ° .ريرحو جابيد نم مجاعألا
 .رثايلا شارتفا نع اناهمو :لصألا أكو

 ام راسكتاو [خر ب /1711/ اهنوكسل ءاي تبلث نكلو ءواولا ريما يف لصألاو

 .راتوو رو هتحت ام :لاقُي رولا وأ ءيطولا شارفلا :وهو رائّولا نم” اهّتأك "”.اهلبق

 .ةددشملا ةلمهملا نيسلا رسكو «فاقلا 5 » ٌيّسَقْلا » :رشع يداحلا

 ءرسكلاب ُىّمِقْلا :نولوقي ثيدحلا باحصأ َّنأ : هلا "دّييَع وبأ ركذو :” ماملإلا يفو

 ٤( 817 /) ةدّْيَّبَغ ثيدح ركذ (04) باب ؛ةنيزلا )6١( باتك ؛ىربكلا ننسلا يف يِئاَسّنلاو «بييح

 سفن نم ىبتجملا يف هجرخأ كلذكو «ديزي نع «نايلس نب دّمْحَأ قيرط نم ؛.(4497) ثيدحلا

 قيرط نم امهالك :.(0184) ثيدحلا ١79( /۸) ةدّيَبَع ثيدح )٤٤( «ةنيزلا (58) باتك «قيرطلا

 .؟......نع ي » :لاق هنأ الإ يلع نع «ةدّيَبَع نع «دمح نع ؛ماشه

 :مكحلا

 )0701/١١. يرابلا حتف .حيحص هدنس :رجح نبا لاق

 .(1۷۷ )١/ حاحصلا هباتك يف درو اك «يِرَمْوَْلا مالك صن وه لوقلا اذه

 هتدجو يذلا نأ الإ )۲۲۸/١(. ثيدحلا بيرغ هباتك يف درو امك دبع يبأ مالك يهنتي انه ىلإ

 .ريرح وأ جابيد نم :ابوتكم

 هباتك يف درو امك «هصن هبلاغو ديلا قيِقَد نبا مالك اذه ءانه ىلإ ةَركيملا يف لصألاو :ِناَهِكاَقْلا لوق

 نبال برعلا ناسل ١54(/ /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ۲٠۹(« /4) ماكحألا ماكحإ

 )۱٤/ ۳٤١(. يِدْيَبْرلل سورعلا جات «(707 /5) روظنم

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هنأك (خ) ةخسن يف

 )١//501(. حاحصلا يف ٍيِرَمْؤَجْلا نيهجولا نيذه ركذ

 .هيلع فقأ ملف انه ركذ ام امو« طقف ةراهطلاب قلعتي ام ماملإلا حرش نم هيلع تفقو يذلا

 .(۲۲۹/۱) ثيدحلا بیرغ هباتك يف دْيَبَع وبأ كلذ ركذ



 : (ه1؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ne LLL e علا

 ا جا

 .٠ سّقلا :اه لاقي دالب ىلإ تبسن فاقلا نوحتفي "رض لهأو
 نِ ٌسّقْلاب لمعت ريرحلاب ةحّلضُم ٌبايث يه:ع هاكح (ميف“”رْيَكُب نباو بهو نبا لاقو

 © اَمَرَمْلا يلي امم رصم دالب

 ” .ريرحلا هطلاخي رصم نم ©” لمح بوث ُييّمَقلاو :يِرَمْؤَجْلا لاقو

 ّيّسَقْلا نع يناهنو  :هركذ ثيدح يف 5 يلع نع ةدرُب يبأ نع دوا وبأ ىور دقو

 ةعَلَصُم رضه نم وأ ماَّشلا نو اتت باين : لاق ؟ُهيَسَقْلا ام لعل اَنْ :ةدْرب وبأ لاق قتلو

 0 .« َنِهتلوعُِل ءاَسّتلا ُهْعَتْصَي ناك ءَ هريل :لاق ج ديلا لاَ اهيف

 مجعم .فيرعتلا نع ةينغ مويلا يهو رمع دهع يف برعلا اهحتف ةعساولا مالسإلا ميلاقأ نم ميلقإ (1)
 .(۲۹۹) يدالبلل ةيفارغجلا ماعلا

 يفو :يومحلا توقاي لاقو .رصم رايد ىلإ ةبيرق لحاسلا دالب نم ةيحان سقلا :ىسوم نب ركب يأ لاق (؟)

 يهو ؛ةنولملا رزآملاو «بايثلا نم عاونأ هنم بلجي روهشم سقلا :هل لاقي دلب اراو ربغ نيب دنهلا دالب

 .0745/5) توُقاَيِل نادلبلا مجعم .فنصلا كلذ نم دنا نم بلجي ام لك نم رخفأ

 يف اوملكتو هْتْيَّلا يف ةقث «هدج ىلإ بسني دقو «يرصملا مهالوم «يموُرْخُْلا رْيَكُب نب هللادبع نب ىبحي

 (0957) بيرقتلا .ق م خ «نوعبسو عبس هلو هه" ١ ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم ءكِلاَم نم هعامس

 .0/080) مقر

 . (۱۹۳/۲) راونألا قراشم هباتك يف درو ارك «ضاّيِع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ

 ىلع رحبلا لحاس ىلع سينت يقرشو ةيطق برق طاطسفلاو شيرعلا نيب ةميدق ةنيدم :اَمَرَمْلا امأو

 )٤/ ٠٠١(. توقال نادلبلا مجعم .رصحل دصاقلا نيمي

 يف ءاج امل قفاوملا . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو :لمحت (خ) ةخسن يف

 )١/ ۷٦۲(. يرهوجلل حاحصلا . هنم لقن يذلا

 .(777 )١/ حاحصلا هباتك يف درو امك ءيِرَمْؤَحْلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 ةنس تام «ةئلاثلا ني «ةقث «ثراحلا :ليقو «رماع :همسا ليق «يرعشألا ىسوم يأ نب ةّدّرُب وبأ

 .0/4257) مقر (571) بيرقتلا .ع ءنینامثلا زاج «كلذ ريغ ليقو ه٠

 نب مصاع انث «لضفملا نب رشب انث .ددسم انثدح :لاق- هللا همحر - دٌّواَد وبأ هجرخأ

 5 هللا لوسر يل لاق :لاق لق يلع نع درب



 (ها؟4ت) يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يزقلا :ىنعمب نوكتو «يازلا نم ةلدبم نيسلا لعج نَم مهنمو :انخويش ضعب لاق
 .ملعأ هللاو ملا ىلإ بوسنملا

0) 

 :دنسلا لاج رب فيرعتلا

 :رجح نبا لاق.7”7١”ص ١ج لوألا ثيدحلا «صاصقلا باتك يف هتمجرث تقبس :دَهْرَسُم نب ددَسُم-

 ٠ مقر( بيرقتلا .ظفاح ةقث )56944(.

 ةنس تام «ةنماثلا نو ءدباع تبث ةقث ءيِرْضَبْلا ءليعاسإ وبأ «يشاقرلا قحال نب لضفملا نب رشب-
 . (۷۰۳) مقر (١؟5) بي رقتلا . ع ه1417١/ وأ تس

 تام «ةسماخلا نم ؛ءاجرإلاب يمر قودص «يفوكلا يمزح ا نونجملا نب ٍباَهِش نب بيلك نب مصاع-
 )٠۷١(. مقر (5857) بيرقتلا ٤. م تح ءقئمو نيثالثو عضب ةنس

 مقر )57١( بيرقتلا .ةقث :رجح نبا لاق . 1٦۳ ص ۲ج ثيدحلا اذه يف هتمجرت تقبس :ةَدْرُب وبأ-
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 :بلاط يبأ نب يلع-

 :ثيدحلا جيرخت

 ٍديِدَلا مئات يف ءاجام (5) باب ؛متاخلا باتك لوأ (۲۹) دٌواَد وبأ هجرخأ ثيدح نمي ةعطق

 باب «(۵) باتك يف ي لاو لضفملا نب رشب انث هددسم قيرط نم :(4770) ثيدحلا (40/5)

 انثدح «رمع يبأ نبا قيرط ني ((1781) ثيدحلا )٤/ ۲٤۹( نيعبصإ يف مّنَخَّنلا ةيهارك (45)

 .هلط يلع نع هةر يبأ نع «بيلك نب مصاع قيرط نِ امهالك ءارصتخ ناي
 :مكحلا

 )٤/ ۲٤۹(. يِلِمْدَتلا ننس .خيحص نسح ثيدح اذه :يِذِمْرَتلا لاق

 يف كلذكو ء(١١٠۴) مقر (9/44 /۲) دٌواَد بأ ننس حيحص .حيحص :ينابلألا خيشلا لاقو

 )١508(. مقر 1١5( /۲) يملا ننس حيحص

 يملا ننس يف كلذ درو امك ءهانعمب يلع نع ناحوص نب ةَعّصْعَص ىسوم يأ نب ةَدرُب يبأ عبات دقو
 )4٤۷١٩(. ثيدحلا )0/55١(

 ۱۷١(« /5) برعلا ناسل يف روظنم نباو 5١( /5) رثألا بيرغ يف ةياهنلا يف ريثألا نبا كلذ لقن

 .(108 /5) سورعلا جات يف يِدْيَبُرلاو ء(١٠۲ /۸) ةغللا بيذب# يف يرهزألاو



 (د١٤۷۴ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Testsو ييمحجلجسجحم  

 - ماللا مضب - سْبْللا « جاَبيَّدلاَو «ِقَرْبَتْسِإْلاَو ءريِرَخلا سلو » :هلوق :رشع يناثلا

 .ليقتسملا يف اهحتفو «ىضاملا يف ءابلا رسكب هشبل بوثلا تّْسِبَل ردصم

 ^: عاشلا لاق

5 a 

 ٍفوُفشلا ٍسْيَل نم ّيإ بح «**:# ينبع ٌرقتو ٍةءاب بل
 ةبعكلا سْيِلو «سبلي ام وهف - ماللا رسكب - سّللا امأو «هلثم ٌسوُبَللاو ٌساَبِللاَو

 حتفب سل رمألا هيلع تْسَبَل ردصمف - ماللا حتفب - سَّْللا امأو «سايل نم اهيلع ام وه

 4° شیلا مھل اًنَسبلَلَو 5 :ىلاعت هللا لاق «لبقتسملا يف اهرسكو «يضاملا يف ءابلا

 .فورعم :اٌريِرَخلا )و

 "0 يقيلاَوجلا هلاق .ٌبّرعُم ٌيمراف «جابيدلا ظيلغ :«ُقَربَتْسإْلاَو»

 طيحملاو مكحملا :(217/5 /5) روظنم نبال برعلا ناسل .ٌريِرَخلا وه مسيرْبإلا نم ٌبْرَص : ٌّرقلاو
 .(197//) ةَديِس نبال مظعألا

 -07 4 /۸) مظعألا طيحملاو مكحملا يف ةّديِس نبا اهنع هلقن تيبلا اذهو كيبالكلا ٍلَدْحَب تنب ُنوُسْيَم

 يلعو :(1557 )١/ هخيرات يف يدرولا نباو «(177* /۷۰) قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نباو ( ٥

 رس يف ينج نباو «(4 ٠8/179 برعلا ناسل يف روظنم نباو :077 /۲) ةيِرْضَبْلا ةسامحلا يف يِرْضَبْلا

 .(71/7 )١/ بارعإلا ةعانص

 .(8) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 . .(۷1۹/1) حاحصلا يف يِرَمْوَجْلا مالك نم هبلغأ يناَهِكاَقْلا هركذ اغ سبل :ةدام يف درو ام ةّماعو

 يرهوجلل حاحصلا ؛(4١23) يقيلاوجلل مجعملا فورح ىلع يمجعألا مالكلا نم برعملا 9

 يرب نبا ةشاحب فورعملا وهو برعملاو بيرعتلا يف «(15 )١/ يِموُيَقلل رينملا حابصملا .( )5/ 3١6

(59). 

 يف ةاعولا ةيغب .ه474 ةنس يفوت ءروصنم وبأ «يقيِلاَوَْلا دمحم نب دّمْحَأ نب بوهوم :وه يقيلارحلاو

 )۲١٤١(. مقر ("08/5) يِطوُيّسلل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط



 (ها84ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ءاتلاو نيسلا فذحب ©"”قراَبأ ىلع رسكيو قدي ىلع رغصُيو ''”:دْيَرُد نبا لاقو

 © ج

 .ٌبّرعم يسراف هنو ؛لادلا رسك جابيدلا يف رثكألا نأ  مدقت دقو

 باتكلا ردص يف مدقت دقو ءاهلك تايهنملا هذه ميرحت ىلع لدي ثيدحلا رهاظو

 «كلذ وحنو اذك نع انا وأ ءاذكب - مالسلاوةالصلا هباع- انرمأ :يباحصلا لاق اذإ ام ىلع مالكلا

 .ًاضيأ هقفلا لوصأ يف ةروهشم ةلأسم اهَّئأ عم «ةداعإلا نع ينغُي اب ماسقأ ةعبس ىلع هّلأو

ATس  

 نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب .ه ۳۲١ ةنس يفوت رْكَب وُبَأ ءيِدْرَألا دْيَرُد نب نسحلا نب دمحم )١(

 .(180) مقر (۷۹ -1//1) يِطوُيّشلل ةاحنلاو

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .قيرابأ (خ) ةخسن يف (۲)

 داز يف يِزْوَجْلا نبا كلذكو ء(۸٠۱) دْيَرُد نبا نع كلذ لقن يذلا يقيلاوجلل برعملا .يناَهِكاَعْلا

 ۔(۲۳۸ /۲) لكشملا فشك يفو )١178/6(« ريسملا

 فشك ينو «(۱۳۸ )٥/ ريسملا داز يف يِزْوَجلا نباو )٠١8( برعملا يف يقيلاًوحل ا هنع كلذ لقن (۳)

 .(۲۳۸ /۲) لكشملا

 .يناثلا ثيدحلا «سابللا باتك رظني )٤(

 .سماخلا ثيدحلا «ضيحلا باب ءةراهطلا باتك يف كلذو (4)



 (ه/؟4تر يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ak naam2009و جل ميس مسي تب: : سيسي لل  

 :© سهضاقلا ثيدحلا ©

 لَم ناكو بذ ْنِم اا عضال هللا ٌلوُسَر نأ ) :689 رمع نب هللادبع نع
 سلم نإ[ شلذك سال سَ بل الك / ب /۱۷۰1/ ِنِطاَب ين ُهَّصَق
 هللاو :لاق مث هوي ىَمَرَق لخاد ْنِم ُهَّصَق ُلَعْجَأَو مت ل تنك یا :لاقف هع

 سانلا ّدَبتق ءاّدَبَأ هبل

 1ك  :ظفل ينو
 :حرشلا*“

 فرح ءاتلا :ينعأ يهو داصلا ءاتلا ترواج املف ءءاتلاب عنتصا:“ عنطصا » يف لصألا

 بجو يتلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ ديدش «قبطم «لعتسم فرح :داصلاو ”لفتسم

 )١( بيترتلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو « عبارلا طوطخملا يف هتدجو يذلا .

 )٦۲۷١(« ثيدحلا (؟ 15٠ /5) يِراَّخْبْلا حيحص يف ءاج ال قفاوم تبثم وه امو .نِم (ق) ةخسن يف (۲)

 ةَناَوَع بأ دنسم يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن يف ءاج امو ((7091) ثيدحلا (154 /۳) ِمِلْسُّمو

 .(8519) ثيدحلا (؟6 5/1

 ۲٤١٠١( /5) فلحي مل نإو ءيشلا ىلع فلح نم (۵) باب «ناميألا (۸7) باتك يف يِراَُبْلا هجرخأ (۳)
 باب «ةنيزلاو سابللا (۳۷) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (57170) ثيدحلا

 (178 5 /9) مالسإلا لوأ يف ةتحابإ نم ناك ام خسنو لاجرلا ىلع بهذلا متاخ ميرحت )1١(

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۲۰۹۱) ثيدحلا

 متاخلا صف لعج نم (51) باب ءةنيزلاو سابللا )۸٠( باتك يف يراسل هجرخأ ثيدح نم ةعطق
 )١١( باب «ةنيزلاو سابللا (۳۷) باتك يف ِمِلْسُّمو )٥٥۳۸(« ثيدحلا (۲۲۰ ۵ /5) هفك نطب يف

 ثيدحلا (175 /۳) مالسإلا لوأ يف ةتحابإ نم ناك ام خسنو لاجرلا ىلع بهذلا متاخ ميرحت
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 .مفلا عاق ىلإ توّصلاو ناّسّللا ضافخنا :لافتسالا

 «قابطإلا فورح عم توّصلا قبطنيف «كىنحلا ىلإ - هب قطنلا دنع - توصلا ّوُلُع :ءالعتسالا

 .قيطنُم ريغ فاقلاو «ءاخلاو .نيغلا يف يلعتسيو

 .امهنيب ُحيّرلا رصحنيف «كنحلا ىلإ ناَسّللا نم ةفئاط عافترا :قابطإلا



 (ها84ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نم كلذب ىلوأ ءاطلا تناكو هلك كلذ يف داصلل ًابسانم ًافّرح اهنم اولدبأ ءءاتلل هترفانم

 ءاطلا ىلإ ءاتلا نكل جرخملا كلذ نم -ًاضيأ- لادلا تناك.نإو ءءاتلا جرخم نم األ ءاهريغ

 °“. ةاحنلا دنع ررقم وه ام ىلع لادلا ىلإ اهنم برقأ

 ° .حصفأ حتفلاو يك اهرسكو ءافلا حتفب :«(صفلا»و

 © ةعئوم :(ٌفنكلاو »

 ^ قلح فرح همال تناك نإو «زسكلاب ٌعزني هعراضم :1َعّرتولا

 ماكحألا ريرقت ةدارإ دنع فالحتسا ريغ نم فلحلا بابحتسا نم' مدقت ام هيفو

 .ماكحألا يقلت ىلإ نيفلكملا سفن يف عقولا نم كلذ يف امل ءاهديكأتو

 .لاجّرلا ىلع بهذلا ميتاوخ ميرحت ىلع ليلد هيفو

 .ملعأ هللاو“"”.متختلا ىلع سبللا ظفل قالطإ هيفو
ATLا س  

 فورحلا جراح .هعم يرجي نأ توصلا عنم ىتح «فرحلا عضوم هُموزلو ءداهتعالا ةوق :ُةَدَّسلا

 44 - و8 ليبشألا ناحطلا نبال اهتافصو

 .0799 )٤/ كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ «(717/1) ينج نبال بارعإلا ةعانص رس

 .(57/19/) روظنم نبال برعلا ناسل

 .(۷۲ /۱۸) يِدْيَبْرل سورعلا جات

 )۳١٠/۹(. روظنم نبال برعلا ناسل «(55717“ /7) ةّديس نبال مظعألا طيحملاو مكجملا

 ٩(. /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم

 ثيدحلا ءروذنلاو نايألا باتك يف كلذكو «رشاعلا ثيدحلا «تيقاوملا باب «ةالصلا باتك يف كلذو

 ٤١١. ص ؟ج يناثلا

 يف امك ديلا قيِقد نبا كلذ ىلع صن دقف متختلا ىلع سبللا ظفل قالطإو« بهذلا متاخ ةلأسم امأ

 )٤/ 707١(. ماكحألا ماكحإ هباتك



 (ها؟4ت) يِناّمكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :"”سحاسلا ثيدحلا ©

 َعَهَرَو ءاَذَكَه الإ یر ا سول نع یہ كي هللا لوسر نأ 5#:  باللا نب رمع نع

 © .« ىَطْسْوُلاَو باسل ِهْيَعَبْصِ دي هللا لوسر انل
 رص ھا ت ها هر م ى-2 8 8 چ

 ثالث وأ «ِنْاَعبصإ عضوم الإ ريرحلا سبل نع 4 هللا لوسر ىهن» :ملسلو

 بهذم وهو «لاجرلل ريرحلا ميرحت ىلع لديام  عضوم ام ريغ يف مدقت دق

 2" .امهيلع هميرحت ريبزلا نبا نعو «© ءاسنلاو لاجرلل موق نع هتحابإ :ع ىكحو «روهمجلا

 .ءاسنلل هتحابإو لاجرلا ىلع هميرحت ىلع عامجإلا دقعنا :يإ

 “ روكذملا ردقلا اذه ءانثتسا ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 )١( بيترتلا ميقتسي ىتح «باوصلا هتبثأ امو « سماخلا طوطخملا يف هتدجو يذلا .

 هنم زوجي ام ردقو لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبل (؟ 5) باب «سابللا (۸۰) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ (۲)

 سابللا (۳۷) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )٥٤۹۱( ثيدحلا (۲۱۹۳/۵)

 ريرحلاو بهذلا متاخو «ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت (۲) باب ءةنيزلاو

 ١171457( /۳) عباصأ عبرأ ىلع دزي ملام لاجرلل هوحنو ملعلا ةحابإو ءءاسنلل هتحابإو:لاجرلا ىلع

 .هفورحب (۲۰۹۹) ثيدحلا

 ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت (۲) باب «ةنيزلاو سابللا (۴۷) باتك يف مِلْسُم هجرخأ

 لاجرلل هوحنو ملعلا ةحابإو ءءاسنلل هتحابإولاجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو ؛ءاسنلاو لاجرلا
 . هفورحب )73١9( ثيدحلا ١147( /7) عباصأ عبرأ ىلع دزی ملام

 ص ج لوألا ثيدحلا«سابللا باتكو.ثلاثلا ثيدحلا ءفوفصلا باب«ةالصلا باتك يف كلذو
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 ىكحو ء(١9۷ /1) لاجرلا ىلع هميرحت وه روهمجلا بهذم نأ «ملعملا لاهكإ هباتك يف كلذ ركذ اك
 .(81/0) مهفملا يف يطرق -ًاضيأ- روهمجلا بهذم

 .071 /15) ملم حيحص ىلع هح رش يف يوللا ريبزلا نبا لوق ىلع صن

 .(17؟4/١) ماكحألا ماكحإ يف قيقد نبا كلذ ىلع صن



 (ه١٤٣۷ت ) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 0( (u : ا ا
 .مدقت |يف كلذ نم هريرقت يغبني ام انررق دقو

 ءابلا كلذكو اهمضو اهرسكو ةزمهلا حتف تاغل رشع اهيفو «ةثنؤم : «عبصإلاو)

 . اضيأ مدقت [خ /1/5711/ هنظأو (”.عوبصأ ةرشاعلاو عشت هذهف

 :ةيوغل ةدئاف

 كلذ لاقي ءرّصنخلاو ءرصئبلاو «ىطْسْولاو «ةباّمّسلاو اهلا :يهو عباصألا ءاسأ

 نسي نيعبص| لك نيب ام كلذكو هةرثزلا ةببصلاو مانا ةبصَ نيمو «مدقو تفك لك يف

 عباصألا ينو :ةصاّصخ اهتدحاو عباصألا نيب ام يتلا جورا صاّصخلاو لل او ءاموصأ

 تحتام :يهو ؛حصفأ لوألاو اهمضب ةلُمْنَأ :لاقُيو - ميلا حتفب - ةلَمْنَأ تدحاو لمانألا

 ٌراَّطإلا رافظألا لوح امو نوفظأو رْثُظ اهدحاو رافألا اهيفو ؛عباصألا ني رمل

 :ثادحألارافظأ يف نوكي يذلا ضايبلل لاقيو طا اهعمججو -ًاضيأ- ٌراطإو ٌْطَأ اهدحاو

 نيب ام يتلا ماظعلا :يهو ىَمالُس اهتدحاو تاّيمالَّسلا -ًاضيأ- عباصألاو "”قْؤُقلاو قْوَقلا

 ءاهروُهُظو تايَمالّسلا نوُطُب بجاَوّرلا عباصألا يفو «عباصألا لِصافَم نم نيِلِصْفَم لك

 ١ رها نسي تايتالسسلا سور: يهو ة هرب ةلحاولا ٌمِجاَرَبلا فكألا ينو

 قفوملا هللاو  .تعفتراو تَرَكَ همك ضباقلا ضّبق اذإ [ق /1/171] /ّبفَكلا
 322 يي رح تح نرسم

 .57 ١ص ؟ج لوألا ثيدحلا «سابللا باتك يف كلذو )0

 باوبأ ىلع علطملا ء(۸ /۳) يِوَوَّنلِل تاغللاو ءامسألا بيذه# :(54) يِوونلِل هيبنتلا ظافلأ ريرحت (۲)

 نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا 27707 /1) يِموُيَملل رينملا حابصملا )٠١(« يلعبلا حتفلا يبأ نبال عنقملا

 .(57) يرصملا مئاحلا نبال

 .ثلاثلا ثيدحلا ؛«كاوسلا باب «ةراهطلا باتك يف كلذو (*)

 .ءافلاب فوفلا: بوتكملا تدجو تارابعلا هذه يناَمِكاَفْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب (4)

 ٠٠۸١(« /۲) يرهوجلل حاحصلا يف ءافلاب اهتدجوو )١54/1١(« ةّديِس نبال ةغللا يف صصخملا

 .(71/ /9) روظنم نبال برعلا ناسلو

 )1١57/1 -١58(. صصختملا هباتك يف هيلع صن اك «عباصألا يف هديس نبا هركذ ام رصتخم اذه (5)



 (ها/؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :لوألا ثيدحلا ©

 - ٌوُدَعْلا اهيف يل يتلا ومايا ضخ يني هللا لوسر نأ » :4ڪ یوا بأ نب هللادبع نع

 هللا اوُنَأْساَو ٌوّدَعْلا ءاَقِل اوم ال سانلا اأ :لاقف «مهيف ماق ُسْمّشلا تلا اذإ ىتح رتل

 لب يبنلا لاق م مت ءِفوُيّسلا ٍلاَكِظ تحت نجلا نأ اوُمّلْعاَو ءاوُريْضاَق م ْمُهوُمَتيقَل اذإف كَيِفاَعْلا

 ٠ .« مهيلع اتصلو ْمُهمِزْمل «بارخألا َمزاَهَو بالا يرجو باتل زنم مهلا
 :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 مضبو«ةقشملاو بعتلا وهو - ميجلا حتفب - ده لا نم ذوخأم :(داّهجلا » :لوألا

 .هتقاط :يأ هَدْهج غلب "ءةقاطلا ميجلا

 هتملك ءالعإو كك هللا تاذ يف ويفك ٍِباَعْنِ يف غلابملا :هللا ليبس يف دهاجملا ىتعمف

 .اهيلإ ًاليبسو ةنجلا ىلإ ًاقيرط اهلعج يتلا

 .فيسلاو ءديلاو ؛ناسللاو «بلقلاب :ءايشأ ةعبرأب نوكي داهجلاو

 هللا لاق «تامّيَحمْلا تاوهشلا نع سفنلا ةدهاجمو «ناطيشلا داهج:بلقلا داهجف

 ° أ نع سلا یھتو ا :ىلاعت

 .ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألا : ناسللا داهجو

 راهنلا لوأ لتاقي مل اذإ لَو يبنلا ناك )١١1( باب «ريسلاو داهجلا (10) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ )١(

 «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )٤ 18٠١( ثيدحلا (۱۰۸۲ /) سمشلا لوزت ىتح لاتقلا رخآ

 ءاقللا دنع ربصلاب رمألاو ودعلا ءاقل ينمت ةهارك باب ءريسلاو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسُمَو

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١715( ثيدحلا ۴ /5)

 مكحملا )١/ ۲١(« ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(١١١ )١/ ضاَيِع يضاقلل راونألا قراشم ف

 ١١١(. /۳) روظنم نبال برعلا ناسل 2١67(« /4) ةّديس نبال مظعألا طيحملاو

 .(40) ةيآلا «تاعزانلا ةروس (۳)



 (ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «ةملظلا دي ىلع مهذخأو «مهركانم نع ركاتملا لهأ رومألا يوذ رجز :ديلا داهجو

 ىلاعت هللا بجوأ ام «كلذ ريغو ءرمخلا ةبرشو ءةانزلاو «ةفذقلا ىلع دودحلا مهتماقإو

 .نيّدلا ىلع نيكرشملا “” لاتق :فيّسلا داهجو .مهيلع

 هللا ليبس يف داهجلا نأ الإ .هليبس يف دهاج دقف لک هللا تاذ يف هسفن بعتأ ْنَم لكف

 .فِيَّسلاب رافكلا ةدهاجم ىلع ًافرُع عقي قلطأ اذإ

 بي اإ :ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا دنع اهاكزأو لامعألا لضفأ نم داهجلاو

 لاقو لاح نع لأسي ال شا 7 هّبَحَأ نمو ةيآلا“) 4 نص رییس یف وارق يل

 « 4میلیون :هلوق ىلإ 4 مرتو ہما تريبمؤنلا ےہ تاغا ا3 :ىلاعت
 :دقو ءداهجلا لضف ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ؟ احبار هارتأ ةّنحلاِب هتعلس عاب نمو

َجَو هللاب ناي :لاقف بلا لايعأ لضفأ نع - مالسلاو ةالصلا هيلع - لئس»
 هَّنأو © .«هليبَس يف هاَه

 رابغ تغلبام هللا ةعاط يف اهتقفنأ ول :راتيو فالآ ةتس هل لج لاق

 دلا نمي هلا ٍليبَس يف وَر وأ ٌةَوُدَعَل » :ي لاقو ”.«دهاجملا لعن كارش

 ٍناَمِكاَقْلا هنم لقت يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «ىلوأ (ق ) ةخسن نم هتبثأ امو.لاتقل (خ) ةخسن يف
 .(19/1/1) دشُر نبال تامدقملا .تارابعلا هذه

 )٤(. ةيآلا .فصلا ةروس

 . قايسلاو باوصلا ىلإ برقأ (ق ) ةخسن نم هتبثأ امو .بحأ (خ) ةخسن يف

 .(111) ةيآلا قبوتلا ةروس

 )١11(. ةيآلا «ةبوتلا ةروس

 (۲۳۸۲) ثيدحلا (891/7) لضفأ بارلا یَا (۲) باب «قتعلا ٥( 5) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 نع «ثراحلا نب ورمع ىنريخأ لاق ءبُهو نب هللادبع ان :لاق- هللا همحر - روصنم نب ديعس هجرخأ

 الجر نأ » :نسحلا ىبأ نب نسحلا نع ءىرصبلا دمحم ىبأ نع «نميأ نب ديز نع «لاله ىبأ نب ديعس
 كردأ لمعب ىنربخأ هللا لوسر اي :لاقف ب هللا لوسر ىتأف شک لام هل ٤ هللا لوسر دهع ىلع ناك

 . هركذف :لاقف «رائيد فالآ ةتس:لاق ؟كِلاَم مك :لاقف هللا ليبس ىف نيدهاجملا لمع هب



 (ه1؟4تر يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «ىلاعت هللا تاذ يف سفنلا لذب نم هيف امل لامعألا لضفأ نم داهجلا ناك امنإو '7.« اهيف امو

 ىزاج كلذلو ءاهنم رثكأ ىلع ردقي ال يتلا ةياخلا غلب دقف ىلاعت هللا تاذ يف هسفن لذب نتو

 اواي لأ بسمع الو 9» :ىلاعت لاقف ءدبألا ةايحب هليبس يف اولتُق نيذلا ءادهشلا -ىلاعت -هللا
 ورسو ولصق نم هلآ مها امیدی © رفد ھر دنع حا لب اوما هللا ل دس ق ر و و
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 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةقث :رجح نبا لاق .۱۳۸ص ٠ج يناثلا ثيدحلا «قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :بهو نب هللادبع-

 .(5594) ثيدحلا (۳۲۸) بيرقتلا .دباع ظفاح

 نم ؛ظفاح هيقف ةقث «بوّيَأ وبأ ءيرصملا «مهال وم «يِراَصْنَألا بوقعي نب ثراحلا نب ورمع-
 )0٠١5(. مقر (519) بيرقتلا .ع «ةتمو نيسمخلا لبق [يدق تام «ةعباسلا

 لب :ستوُي نبا لاقوءلصألا يندم :ليق ءيرصملا «ءالعلا وبأ «مهالوم يللا لاله يبأ نب ديعس-

 نسي ؛طلتسخا هنأ دَمْنَأ نع ىكح يجاسلا نأ الإ ءًافلس هفيعضت يف مزح نبال رأ مل «قودص ءاهب اشن

 مقر )۲٤۲( بيرقتلا .ع ءةنسب نيسمخلا لبق :ليقو ءاهلبق :ليقو « ةئمو نيثالثلا دعب تام ءةسداسلا

(5410). 

 )5١119(. مقر (۲۲۲) بيرقتلا . ق ء«ةسداسلا نم «لوبقم «نميأ نب ديز-

 .(۷۸۸ )٤ مقر ۳۱٤( /5) تاقثلا يف ناَّبِح نبا هركذو

 .(11/75) مقر (؟19) قثوم وهو هيف ملكت نم ركذ :ةقث :يبهذلا لاقو

 .هيلع فقأ مل :ىرصبلا دمحم ىبأ-

 نبا لاق . ١١١ ص ١ج لوألا ثيدحلا «قادصلا باب يف هتمجرت تقبس :نسحلا ىبأ نب نسحلا-

 .(1771) مقر (۱۹۰ ) بيرقتلا . سلديو ًاريِثَك لسري ناكو «روهشم لضاف هيقف ةقث :رجح

 :ثيدحلا جيرخت

 كو هللا ليبس ىف داهجلا لضف ىف ءاج ام )١( باب «داهحم لا باتك «هننس يف روصنم نب ديعس هجرخأ

 .هريغ ىلع فقأ لو .قباسلا دنسلاب )۲١١١(. ثيدحلا )7/19١(

 :مكحلا

 . قبس امل فيعض هدانسإ

 ليبس يف ٍةَحْوَّرلاَو ةودغلا (0) باب ِِرْيَّسلاَو داهجلا )1١( باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأث يدح نم ةعطق )١(

 قَراَمِإْلا (۳۳) باتك يف مِلْسُمو « (۲۹۳۹) ثيدحلا (۱۰۲۸ /۳) ةنجلا نم مكدحأ سوق باقو هللا

 . (18/801) ثيدحلا ١( 599 /۳) هللا ليبس يف ِةَحْوَّرلاَو ةودغلا لضف (70) باب



 (ها74ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ع رس ل هم 2 ت و 6 ءءء
 ةياور نم ثيدحلا يفو « 14 تشري مهال مع فو لآ جوني مواطني ہک ییا

 ىلإ مُماَوَأَم ذري مس قتلا ىلإ دوري َنوُدْفَيءادَهّشلا ١ :يِرْذُمْلا ديِعَم يبأ

 © شعلا تحت ِةَفَلَعُم لیوا [ق /ب //

 )١( ناتيآلا ءَناَرْمِع لآ ةروس )۱٦۹- ۱۷١(.

 هتملك ءالعإو كك هللا تاذ يف ِهِسْفَن باَعْنِإ يف غلابملا :هللا ليبس يف دهاجملا ىنعمف ؛يناّهكاَمْلا لوق نم (؟)

 -۱۷۱/۱) همالك صن نم بيرق وهو تامدقملا هباتك يف درو |ىكءدشر نبا هركذ ام اذه انه ىلإ
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 لاق ْعَبْضَأ نب مساق انثدح لاق «نايْفَس نب ثراولادبع انثدح :لاق- هللا همحر -ربلادبع نبا هجرخأ (۳)

 «يفْؤَعلا ةّيِطَع نع «راتخملا نب ليعامسإ انثدح لاق «يِدَع نب فسوي انثدح لاق واد نب مادقم انثدح

 .هركذف : هللا لوسر لاق :لاق ءيِرْدُخلا ديعس يبا نع

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ملاعلا ةقثلا ثدحملا ه ٠١١ ةنس يفوت ءمِساَقْلا وبأ ءِيِطْرَمْلا نوربج نب ناّيْفُش نب ثراولادبع-

 مساق نِم عمس :-اضيأ- يبهذلا لاقو «(44) مقر(85- 806 )١117/ يبهذلا هركذ ام اذه .دهازلا

 .(4) مقر ۳١۷( /۲۷) مالسإلا خيرات .هيف سانلا قثوأ ناكو «هتاياور رثكأ ْعّبْصُأ نب

 اماذه «ةمالعلا ظفاحلا مامإلا ها" 5٠ ةنس تام «دمح وبأ ءيِمْطْرُقْلا دمحم نب ْعَبْصَأ نب مساق-

 حرجب هيف ملكت دحأ ىلع فقأ لو «(55) مقر ( 877“ - ٤۷۲ /14) ءالبنلا مالعأ ريس .يبهذلا هركذ

 .ملعأ هللاو .ليدعت وأ

 مالعأ ريس ههال47 ةنس تام «ورمع وبأ «يرصملا ينيعرلا ديلت نب ىسيع نب دٌّواَد نب مادقم-

 .(8 غ5 عم /۱۳) ءالبنلا

 مقر ۸٤( /5) رجح نبال نازيملا ناسل .هيف اوملكت :هريغو سوي نبا لاقو .ةقثب سيل :يِئاَسَّنلا لاق

©( 

 ٠٤١(. /۱۳) يبدل ءالبنلا مالعأ ريس .فيعض :يِنْطُقراَّذلا لاقو

 (07 /8) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجا .هيف اوملكت :متاح يأ نبا لاق

 .(54017) مقر (51/8 /۲) ءافعضلا يف ينغملا .روهشم :يبهذلا لاقو

 ةنس تام ةرشاعلا نِ «ةقث ءرصم ليز «يفوكلا «مهالوم «يِمْيَلا قزر نب يِدَع نب فسوي-
 .(۷۸۷۲) مقر (111) بيرقتلا .س خ «كلذ ريغ ليقو ه7



 (د٤۷۲ت ) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا بجبل ےس ےس ہی یھی ھی ھم نس

 .(1097) مقر ( ۲ /1) تاقثلا يف ناب نبا هركذ راتخملا نب ليعامسإ-

 .(1185) مقر ۳۷١( /) ريبكلا خيراتلا .هثيدح حصي مل رظن هيف :يِراَّخُبْلا لاقو

 .(51/9) مقر 3٠١( /؟) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا .خيش وه:متاح وب لاقو

 مقر( )١/ ١7 ءافعضلا يف لماكلا .ةياور ريبك هل نأ نظأ الو «فورعمب وه سيل:يِدَع نبا لاق

 .(711) مقر (۸۷ /1) ءاقعضلا يف ينغملا .لوهجم :يبهذلا لاقو .(15)

 ايعيش ناكو ءاريِثَك ءىطخُي قودص ءْنَسَحْلا وبا «يفوكلا يلدحلا فْوَعلا ةدانُج نب دْعَس نب ةّيِطَع-

 .(4515) مقر (۳۹۳)بیرقتلا .ق ت د خب ه ۱۱۱ ةنس تام «ةثلاثلا نم ءاسلدم

 اوح رص اهب الإ مهثيدح نم ءيشب جتحيال هنأ ىلع قفتا نم :وهو ةعبارلا ةبترملا يف رجح نبا هركذ دقو

 .(177) مقر (50) نيسلدملا تاقبط.ليهاجملاو ءافعضلا ىلع مهسيلدت ةرثكل ؛عامسلاب هيف

 .(۱۷۸) مقر (۱۳۹) مكاحلا تالاؤس .هب سأب ال :يِنْطَفراَّدلا لاق

 .ثيدحلا فيعض وه :لاقف ءقْوَعلا ةّيِطَع ركذو دَمْحَأ لاق :جاجحلا نب مِلْسُم لاقو

 .حلاص :نيِعم نب ىبحي نع يِروّدلا ساّبَع لاقو

 .نيل :ةَعْرُر وبأ لاقو

 .09465) مقر ١( 448/7 0) لامكلا بيذب# يف يزملا ظفاحلا مهنع كلذ لقن .فيعض :يئاستلا لاقو

 .(05) لاجرلا لاوحأ .لئام :يناجزوحجلا بوقعي نب ميهاربإ لاقو

 متاح يأ نبال ليدعتلاو حرجا .هنم يلإ بحأ ةرضن وبأو هثيدح بتكي فيعض متاح وبأ لاقو

 .(۱۲) مقر(

 ١١۹(. /۳) ِلْيَقْعْلا ءافعض .افيعض فْوَعلا ةّيِطَع ناک :نيِعَم نب ىبحي لاقو

 )٤۱۳۹(. مقر (47/1) ءافعضلا يف ينغملا .هفعض ىلع عمجم روهشم يعبات :يبهذلا لاق

 .(14) مقر ٠١( ؟) يرجآلاديَيَع يبأ تالاؤس .هيلع دمتعي يذلاب سيل :دٌّواَد وبأ لاق

 :يردخلا ديعس وبأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 . )١١/ 5١( ديهمتلا يف ربلادبع نبا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 :مكحلا

 .قبس امل ادج فيعض هدانسإ



 << داھجاباتک رح ( ها76ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هيف تدرفأ دقو] «بانكلا دوصقم نع انجرخل داهجلا لْضَق ركذن انذخأ ولو
 0 رو

 © ةلباقملا ماّمإلا بيغرت بابحتسا هيفو «لاوزلا دعب ةفاصملا بابحتسا هيف :يناثلا
 هيفو ؛كلذ وحنو ةبلغلاورصنلاب نيملسَمللو «مازهنالاب ودعلا ° ىلع ءاعدلاو ءءاقللا لبق

 :- مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوقل يعادلا ةبلط بسانت يتلا ىلاعت هللا تافصب ءاعدلا بحتسي هنأ

 .( مهمه ءٍباَرَْأْلا َمِزاَمَو»

 .٠ هيلع تمزع اع اهريغتو سوفنلا بارطضا ةيشخو ودعلا ءاقل ينمت ةهارك هيفو

 -مالسلاو ةالصلا هيلع- هملعب دبتسا امت كلذريغل وأ «ةاقالملا دنع ةايحلا دقف ةبوعصل

 اًوّنَمَتت ال ٠:رخآ ثيدح يفو«لزن ررضل اقلطم توما ينق نع يبث دقو ءنخ/ب 7

 © ید عّلْطلا َلْوَه ناف تول

 .(۱۸۸۷) ثيدحلا (۱ ١۰۲ /۳) .هظ دوُعَسَم نبا ثيدح نممِلْسُم دنع هانعمب دهاش ثيدحللو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 نم لقن يذلا نقلا نبا دنع ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةلتاقملا (ق) ةخسن يف

 . (۲۷۹/۱۰) ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا . يناَمِكاَمْلا

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ىلإ (خ) ةخسن يف

 هركذ ام ىنعم اذه انه ىلإ سوفنلا بارطضا ةيشخو ودعلا ءاقل ينمت ةهارك هيفو :يناَهِكاَمْلا لوق نم

 .(514/4) .هفورحب ضعبلاو ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا

 نب ثراحلا ينثدح ءديز نب ريَِك انث الاق دَمْحَأ وبأو رماع وبأ انث :لاق- هللا هجر - دمخ مالا هجرخأ

 5# هللا لوسر لاق :لوقي «هللادبع نب َرِباَج تعمس لاق «ديزي يبأ نب ثراحلا نعءدّمَْأ وبأ لاق ديزي

 1 1 .هركذف :لوقي

 :دتسلا لاجرب فيرعتلا

 وأ عبرأ ةنس تام «ةعساتلا نم «ةقث «يدقَحلا ءرماع وبأ «يسيقلا ورمع نب كلملادبع :رماع وبأ-

 .(4149) مقر ("74) بيرقتلا .ع ه۵

 ةقث «يفوكلا ءيربْرلا ءدّمَْأ وبأ ءيِدَسَأْلا مهرد نب رمع نب ريبزلا نب هلادبع نب دمحم :دَمَْأ وبأ-



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 جيب ketne ااا ااا تعم

 مقر )٤۸۷( بيرقتلا .عاها ٠8 ةنس تام «ةعساتلا ني «يِرْوقلا ثيدح يف ءىطخي دق هنأ الإ «تبث

.(۷0( 

 رخآ يف تام «ةعباسلا نم «ءىطخب قودص «هتقام نب «يندملا دمحم وبأ «يِمَلْسَألا ديز نب ريثك-

 )02511١(. مقر (159) بيرقتلا .ق تدر ءروصنملا ةفالخ

 .كاذب سيل :نيِعَم نبا لاق

 مقر ۳۷١( /۸) بيذهتلا بيذ هت يف رجح نبا [هنع كلذ لقن .نيل هيف قودص :ةّعْرُر وبأ لاقو
(¥£0). 

 .(۷۹) مقر )٩۵( ةبيش يبأ نبا تالاؤس .يوقلاب سيلو حلاص وه :ينيدلا نب يلع لاق

 .(841) مقر ١9١( /۷) ليدعتلاو حرجلا .هثيدح بتكي يوقلاب سيل :حلاص متاح وبأ لاقو

 )1١511(. مقر ٤ ۳١( /7)تاقثلا يف ناب نبا هركذو

 )٥٠٥(. مقر (۸۹) نيكورتملاو ءافعضلا .فيعض :يِئاَسَّتلا لاقو

 مقر (18/5) ءافعضلا يف لماكلا .هب سأب ال هنأ وجرأو اسأب هتيدحب رأ لو :يِدَع نبا لاقو

Sp) 

 .سأب هب سيل :ىبحي نع يقرودلا نبا یورو

 )٥/ ٤۸۹٩(. يدلل لادتعالا نازيم :يف يبهذلا |مهنع كلذ لقن .ةقث :ىيحي نع ميرم يأ نبا ىورو

 مقر( ١115 /4) تاقثلا يف ناّبح نبا هركذءيندم «مكحلا ىلوم ديزي يبأ نبا :لاقيو ديزي نب ثراحلا-

 ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا يف يِواَخّسلاو ء(۱۲۸) مقر (۷۸) دّمْنَأ لاجرل لامكإلا (؟175)

 .(555) ةفيرشلا

 :هللادبع نب رباج-

 :ثيدحلا جيرخت

 ثيدحلا (۳۳۲ /۳) هللادبع نب رياج ثيداحأ نمض هدنسم يف دما هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 )١٠١١(« ثيدحلا ۳٤۹( /۱) هدنسم يف ديمح نب دبعو دما أو «رماع يآ قيرط نم )١570(«

 قيرط نم :(718/5) لاجرلا ءافعض يف لماكلا يف يِدَع نباو «عيكو نع «ةبيش يبأ نبا قيرط نم

 بعش يف يِقِمَْيْلاو ءسّنوُي نب ىسيع نع «يِوَرْملا هللادبع نب ميهاربإ نع «ريصقلا نسحلا نب دمحم

 نب عيبّرلا نع «بوقعي نب دمحم ساّبَعلا يأ نع «هللادبع نب دمحم قيرط نم «("57 /۷) ناييإلا
 نب ثراحلا نع «ديز نب ريِثك قيرط نم مهعيمج «لالب نب ناميلس نع ءبُهو نب هللادبع نعءناهيلس

 حمل



 (ه٠؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير
 مهبل

 له 4 اتل شیو 99 :- مالسلاو ةالصلا هياع- فسوي لوق يف "”نورسفملا فلتخا دقو

 ؟ال وأ توملا ينمت نم كلذ

 ركذو «(- مالسلاو ةالصلا هيلع -فسوي ريغ يبن توملا نمتي مل” :ساّبَع نبا لاقف

 هباع- فسوي دّدع |منإو «توم ينمت ةيآلا يف سيل هنأ :ىوقألا وهو «رخآ ًاليوأت '”يِوَدُهلا

 اذإ ينتيفوت اذإ :يأ ءهرمأ رخآ يف معنلا هيلع متي نأ اعد مث هيلع ىلاعت هللا معن - مالسلار ةالصلا

 لَو هللا لوسر نع «هللادبع نب راج نع ديزي

 :مكحلا

 نم امههدحأ اذه نيثيدح راج نع ىور «هلاح فرعت ال اذه ديزي يبأ نب ثراحلاو :ناطقلا نبا لاق

 ريثكو -ًاضيأ- رازبلا هركذ هنع يِمَلْسَأْلا ىبحي يبأ نب دمحم ةياور نم رخآلاو «هنع ديز نب ريك ةياور

 - 5517 /54) ماكحألا باتك يف ماهبإلاو مهولا نايب .حصي ال امهلجأ نم ثيدحلاف ءفيعض ديز نب

KE: 

 :لاق ديزي بأ نب ثراحلا ةياور يفو «ديزي يبأ نب ثراحلا نع دّمْحَأ هاور «فيعض :ينابلألا لاق

 «فعض هيف دانسإ اذهو :- ينابلألا يأ تلق - ءاعوفرم هركذف :لوقي هللادبع نب راج تعمس

 هجو ةمثو «نيروكذملا نيهجولا ىلع همسا يف برطضا دق و «ناّبِح نبا ريغ هقئوي مل اذه ثراحلا

 .ثراحلا لدب )۳٤۹( ديمح نب دبع دنسم .ديزي يبأ نب ةَمَّلَس هيف ليقف «ثلاث

 ةلسلس .يدنع فيعض دنسلاف ء(١۲۸ /۲) ريبكلا خيراتلا.انهه حصي ال ةّمَّلَسو :يِراَخُبْلا لاق

 .(۲۸۹ /۲) ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا

 ۲۸١(. /۲) ريبكلا خيراتلا يف ثالثلا هجوألا هذه -لاعت هلا هحر- يِراَخّبْلا ركذ دقو

 زيجولا ررحملا يف ءاج امل قفاوملا, باوصلا ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.سانلا (خ) ةخسن يف )١(

 .(۲۸۳ /۳) تارابعلا هذه يناَِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ةّيِطَع نبال

 )٠١١(. ةيآلا ءفسوي ةروس (۲)

 تابثلا هباتك يف يِزْوَجْلا نباو 2١75(« /۲) هريسفت يف ناميلس نب لتاقم -ًاضيأ- هنع كلذ لقن دقو (۳)

 ۲١۹(. /۲) نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا يف يبلاعثلاو ء(۸۹) تامملا دنع

 .(9) مقر (٠۳)يطويَسلل نيرسفملا تاقبط . ه41*١ ةنس يفوت ءساّبَعلا وبأ «يِوَدْهْلا رامع نيدَمَْأ (5)



 (ه1؟4ت) يِناَبكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 771101010000000 اطل ااا اتا 11000 ساس سس

 ةافاوملا ىنمتف «نيحاصلاب يقال لعجاو مالسإلا ىلع[ اِلْسُم 1 ينفوتف يلجأ " ناح

 ساتلاب تدرأ اذإو » 00 نس لا تعدو دقو شوال السإلا ىلع

 :لاق هنأ 5# رمع نع يورو ىف وتم ريغ كيلا ينضبقاف ةف

 نبال زيجولا ررحملا يف ءاج امل قفاوملا, باوصلا ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نيح(خ) ةخسن يف )١(

 .(147 /۳) تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ةّيِطَع

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ()

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.نينوتفم (ق) ةخسن يف

 .(۲۸۳ /۳) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 -يِرْكْشَيْلا يِناَم وبأ - ينا نب اُم انثدح راسب نب دمحم انثدح :لاق- هللا همحر -يِذمِدملا هجرخأ

 نب نمحر لادبع نع أس أ نع الس نبذ نع دك يأ نب ی نع ادع نب مف اندح
 اَنَع سيما » :لاق دلك بج نب ذاعُم نع ؛ّيِكَسْكّسلا راكي نب كلام نع هنّدح هن يمرض ا شن

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 هلو ه۲ ۵۲ ةنس تام «ةرشاعلا نم «ةقث «رادنب ءرْكَبوُبَأ ءيرْضَبْلا يدبعلا ناثع نب راشب نب دمحم-

 )0۷٤(. مقر (419) بيرقتلا . عءةنس نونايثو عضب

 بيرقتلا ٤. خ ها ١9 ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم «ةقث «ئناه وبأ «يِرْضَبْلا يسيقلا ىناه نب ذاعم-

 ,(61/41) مقر(

 نع رثكي قودص ءَناَساَرُ نم هلصأو «يماهيلا هال وم«يسيقلا ليفطلا يبأ نب هللادبع نب مضهج-

 .(487) مقر )١47( بيرقتلا .ق ت «ةنماثلا نم «ليهاجملا

 .(۸۲۲) مقر (۲۹۸) فشاكلا .ةقث :يبهذلا لاق

 .ركنم هثيدح نأ الإ ةقث :نيِعَم نبا نع يِروَّدلا لاق

 ناكو يناساَرح هنأ اومعز :لاق ؟وه نم يروا هنع ثدح يذلا مضهج دال :تلق: دوا وبأ لاقو

 .(۱۹۵) مقر "٠١7( /؟) رجح نبال بيذهتلا بيذبت .سأب هب نكي ل اح اص الجر

 .(1717/45) مقر (۱۹۷ /۸) تاقثلا يف ناب نبا هركذو

 حرجا .نيلوهجملا نع انايحأ ثدحي هنأ الإ ةقث وهو «مزالم نم يلإ بحأ وه :متاح وبأ لاقو

 .(074) مقر ٥۳٤( /۲) متاح يب أ نبال ليدعتلاو

 ءةسماخلا نم «لسريو سلدي هنكل «تبث ةقث «يمايلا ءرصن وب ءمهالوم «يئاطلا ريِثَك يبأ نب ىيحي-



 (د٤٠۷ت ) ينامكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

| 
 قفز 5 . 500 مس 5

 .(زجاع الو رصقم ريغ ينفوتف «يټيِعَر ت َرَكَتْناَو ءيمظع قر دق ّمهللا»

 .(017/777) مقر (095) بيرقتلا .ع «كلذ لبق :ليقو به ٠۳۲ ةنس تام

 ةلقو هتمامإل حيحصلا يف هل اوجرخأو هسيلدت ةمئألا لمتحا نم :ةيناثلا ةبترملا يف رجح نبا هركذ

 .(11) مقر (5”7) نيسلدملا تاقبط .ةقث نع الإ سلدي ال ناك وأ «یور ام بنج يف هسيلدت

 مقر (۲۲۳) بيرقتلا ٤. م خب «ةسداسلا نِي «ةقث «يشبحلا روطم مالس يبأ نب مالس نب ديز-

05150 

 مقر (545) بيرقتلا ٤. م خب ؛ةثلاثلا نم «لسري ةقث «مالس وبأ «يشبحلا دوسألا روطمب :مالس وبأ-

 .(تمالو)

 هتياور يف لاق نم :متاح وبأ لاقو ؛ةبحص هل:لاقُي «يكسكسلا وأ «يمرضحلا شئاع نب نمحر لادبع-

 .(۳۹۱۱) مقر (7 57 بيرقتلا .ت ءأطخأ دقف 5 يبنلا تعمس

 .4 خاها/ ٠5 ةنس تام ةبحص هل :لاقيو «مرضخ ذاعم بحاص «يصمحلا ِماَخَت نب كلام-

 .(14057) مقر (218) بيرقتلا

 .(5) مقر ۲۲١( /5) مالسإلا خيرات .ردقلا ريبك ةقث ناكو :يبهذلا لاق

 .ه4١ ةنس تام «نمحر لادبعوبأ ءىجَرْرَخلا ىراصتألا ورمع نب لبج نب ذاعم :لبج نب ذاعم-
 .(1415) مقر ١501-408 ١( /۳) .ريلادبع نبال باعيتسالا

 :ثيدحلا جيرخت

 - ۳٦۸ /۵) ص ةروس نمو (۳۹) باب «ريسفتلا (48)باتك يف يذمّرلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق

 .ركذلا قباسلا قيرطلا نم (77725) ثيدحلا 8

 :مكحلا

 اذه نع- يِراَّخَُبْلا ينعي - ليعاسإ نب دمع تلأس حيحص نسح ثيدح اذه :ىسيع وبأ لاق

 .014 )٥/ يملا ننس .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقف ثيدحلا

 ذاعم ثيدح ںیڑگ يبأ نب ىيحم نع «هللادبع نب مضهج هاور ام حيحصلا ثيدحلاو :-ًاضيأ- لاقو

 .("019) يِذِمْرَتلا للع .اذه لبج نب

 .(508) ثيدحلا (۹۸ /۳) يِذِمْدَّتلا ننس حيحص .حيحص :ينابلألا خيشلا لاق

 «(۳۲۳۳) ثيدحلا (35 /0) سابع نبا ثيدح نم يِذِهْرَتلا دنع ةدع دهاوش ثيدحللو

 نع «هدنسم يف ينايورلاو )81١117((« ثيدحلا (۲۹۰ /۸) ةمامأ يبأ ¿ نع ءريبكلا مجعملا يف ناَرََّطلاو

 اخ

 = ےل



 (د٠"4تر يِناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةعاطلا يّتمتف ءةعاط داهجلا ناك اذإ :لاقي نأ عضوملا اذه ين لكشُي دقو :ماّمإلا لاق

 ؟ هنع ىهنُي فيك
 يف لّهُسُت اذإ "” [ةرضم] لخدأو ًةنتف راثأ ابر يتمتلا نأ اذهب دارملا نوكي دق :ليق

 ال :يأ اذهب دارملا نوكيف ءمزحلا عاضأ دقف هودعب َفَخَسسا نّمو «هب فختساو كلذ

 ال :دارملا نوكي وأ «نيِمِلْسُمْلا ىلعو مكسفنأ ىلع ظّفحتلاو رذحلا اوكرتتف ودعلاب اونيهتست

 بهذيو «ميرحلا حيبتسي نأ هنم فاخي وأ «مكل هتيلغ يف كْشُي ةلاح ىلع هءاقل اونمتت

 ©”.ررض هنم كردي وأ لاومألاو سفنألا

 «هعم هللا ناك ربص نم نإ 7 «ةقيقتملا عوقو دنع ربصلاب -مالسلاوةالصلاهيلع- رمأ مث

 رخ وهل مریض نیو : لاس عت لاقو 4 رله ا :ىلاعت هللا لاق
 .ىنعملا اذه يف يآلا نم كلذ ريغو 4 تيس

 ني اذه « ٍفوُيّسلا ٍلاَلِظ َتْحَت ا نأ اوُمَّلْعاَو » :- مالسلاو ةالصلا هبلع- هلوق :ثلاثلا
 اهقاقحتساو ةنجلا باوث لعج هل ًامزالم ناك اًت ءيشلا لظ نإف ءادج نسحلا غيلبلا زاجملا

 جک

 .(۲۸۳ /۳) .هصنب هبلاغو زيجولا ررحملا هباتك يف ةّيطَع نبا هركذ ام

 ةيلح :((48/7) مكاَحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا «(87 5 /؟) اط وما رظنيف رمع نبا لوق :امأو

 خوسنملاو خسانلا 047 /515) ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات «20 5 )١/ ميعن يل ءايلوألا

 دسأ )١١9(( يوغبلل بعصم ثيدح «(۷۷۲ )٠١/ رجح نبال ةيلاعلا بلاطملا .(275) ساحنلل

 ۱۸١(. /5) ريثألا نبال ةباغلا

 يف ءاج امل و« مالكلا قايسل قفاوملا ءباوصلا ىلإ برقأ هتبثأ امو« ةرسح : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 )١١/۳(. يرِزاَلل ملعملا .تارابعلا هذه ِناَهِكاَْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 يف ءاج اما قفاوملا. مالكلا ميقتسي ىتح باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ريرض (ق) ةخسن يف

 .(۲۸۳ /۳) يرزالل ملعملا .تارابعلا هذه ٍناَمِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .(۲۸۳ /7) ملعملا هباتك يف درو اک ءيرزاَلا مالك صن يهتتي انه ىلإو

 .(17 5 /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقد نبا مالك صن اذه

 )١81(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس

 .(175) ةيآلا ءلْخَّتلا ةروس



 ْ (ه١٤٣۷ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 °. لظلا مزلي اك «كلذل ًامزال فويسلا لامعإو «داهجلا ببسب

 0 fr هه 2 6و
 ١ 7( ٍتاَهّمَأْلا مادقآ تحت ةَنجْلا » :-مالسلاو ةلصلاهيلع- هلوقك  يدنعاذهو

 )٤/ ۲۲١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو ایک ءهصن هبلاغو ديِعْلا قيِقد نبا مالك نم اذه (۱)

 .(01 /۳) مهفملا هباتك يف هلبق اضيأ يطرق هلاقو (۲)

 ندب هلادبع ني دمح نبدأ انآ کب يأ نب ب نسحلا انأ :لاق- هللا همحر - يِداَدْعَبْلا بيطخلا هجرخأ (۳)

 نع «رابألا رْشّنلا وبأ ان ءيروزبلا رجاهملا نب روصنم ان ؛يِلِِساَوْلا ميه اربإ نب يلع ان «ناطقلا دايز

 .هركذف : هللا لوسر لاق :لاق ءكِلاَم نب سنأ

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 .هتمجرت ىلع فقأ مل :ركب يبأ نب نسحلا-

 اذه اقودص ناكو ها 5٠ ةنس يفوت «ناطقلا «ءلهس وبأ «دابع نب دايز نب هللادبع نب دمحم نب دّمْخَأ-

 .ةقث :لاقف دايز نب لهس يبأ نع يِنْطفراَّدلا لكس :لاق مث «هيف بيطخلا هركذ ام

 )۲٤١٤(. مقر (55 /0) دادغب خيرات .قودص :لاقف دايز نب لهس يبأ نع ناقربلا رْكَبوُبيَأ لثشو

 .(071 )٠١/ ءالبنلا مالعأ ريس .ةقثلا ثدحملا ماَمإلا :هيف يبهذلا لاق

 )۱١/ ۲۳١۸(. ةياهنلاو ةيادبلا .اظفاح ةقث ناك :ريثك نبا لاقو

 بيرقتلا .خ ۲۷٤ ةنس تام «ةرشع ةيداحلا ني ءقودص «دادغب ليزن ءيِطِساَوْلا ميهاربإ نب يلع-

 )۳۹۸( مقر )٤1۸7(.

 رابك ني «روتسم «يرورُبلا هل :لاقيو ءبصقلا عايب نسخ ا وُب «يطساّولا رجاهملا نب روصنم-
 (594:5) مقر )0٤۷( بيرقتلا .قف «ةرشاعلا

 مقر (11) يِبَهَّذِلِل ىنكلا درس يف ىنتقملا (7517) الوكام نبال لامكإلا .راّبألا رْمّتلا وبأ-
.(۳4( 

 : ثيدحلا جيرخت

 يف يعاضقلا باَهِشلاو دّمحَأ نب نامثع نع «هللادبع قيرط نم ء(۲۷۲ /۷) هريسفت يف يبلعتلا هجرخأ
 نع «نيهاش نب دا نب رمع نع ءيِطساَوْلا فلخ نب نسحلا يلع يآ قيرط ني «(۱۰۲ /۱) هدنسم

 ظ عماسلا بادآو ءيوارلا قالخأل عماجلا ين يدا بيطخلاو شاب يدتهملا نب دحاولادبع

 ظ نسي مهعيمج ناطقا دايز نب للدبع نب دمحم نب دخ نع ءركب يآ نب نسحلا قيرط ني ۱

 ظ نب سنأ نع ءرابألا رتل يبأ نع ءيروزبلا رجاهملا نب روصنم نع « يطول مي ميهاربإ نب يلع قيرط

 ْ .هظفلب 45 يبنلا نع «كلام



 (ها؟4تر ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

0) 

() 

«fر 8 كيور ر ل 0  
 0 « ةا ضاّير نم ةَضْوَر يِرينِمَو يِرْبَق نيب ام » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق اّمأو

 :نيرمأ لمتحيف

 . ةنحلا يف ةضور نوكتف ةعقبلا هذه لقنّتو «ليق اك ةقيقح كلذ نوكي نأ :امهدحأ

 .امَذعُي يدنع هيفو

 29 .ًازاجم نوكي نأ هبشأ وهو :يناثلاو

 ىلإ اهَّلَح نَم ةروريصل [ق /أ /١771/ ةنجلا نم ةعقبلا سفن لعج هنأ :هانعمو

 لحد نمو # :ميهاربإ لاق اك ]1 ةراعتسالاو ةغلابملا قيرط ىلع - ىلاعت هللا ءاش نإ - ةنجلا

 :مكحلا

 يف ىِيَكْرَرلا هنع كلذ لقن .ركنم ثيدحلاو «نافرعيال رضّتلا وبأو روصنمو :[5 7٠ت]رهاط نبا لاق

 يف يِواَخّسلاو 0031 /۳)ریدقلا ضيف يف يواتلاو ء(۱۹۳- )١95 ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا

 ال رابألا رْضَتلا وبأو ءرجاهملا نب روصنم هيفو :ينولجعلا لاق كلذكو ء(۲۸۷) ةنسحلا دصاقملا

 .(5 ١1١ /۱) ءافخلا فشك .نافرعي

 .(1535) ثيدحلا )۳۹٤( عماجلا فيعض .فيعض :ينابلألا لاق

 .قباسلا عجرملا يف اك « اًهِماَدْقَأ ت هلا نإ اَهْمّرْلَأ » :ثيدح هنع ينغي :-ًاضيأ- لاقو

 )١١1( صاصقلا ثيداحأ .تباث دانسإب ءاعوفرم اظفل اذه فرعأ امو :ةّيُِيَت نب مالسلا خيش لاق

 .(۷۰) مقر
 اذهب ثيدحلاو :عماسل بادآو«يوارلا قالخأل عماجلا باتكل هقيقحت ءانثأ .ناحطلا دومحم خيشلا لاق

 ىلإ ءاج َةَمهاَج نأ 9 :- هانعمي هنإف -يوّلسلا همها نب ةّيواَعُم ثيدح هيوقُي نكل «فيعض ظفللا
 عن :لاق ؟مَأ نم كل له :لاقف يشأ ٌتْفِج دقو َىرْغَأ نأ ُتْدَرَأ هللا لوُسَراي :لاقف ا يبنلا
 .(7 4/9 .؛اًهْيَلْجَر تحك ا نإف هاَهْمَرْاَف :لاق

 ء(١١١ /۲) مكاحلا هححصو «- هللا ءاش نإ - نسح هدنسو :ةمهاج ثيدح يف ينابلألا خيشلا لاق

 .(69/1) ةعوضوملا و ةفيعضلا ةلسلسلا .يرِذنا هرقأو «يبهذلا هقفاوو

 ثيدحلا (۳۹۹/۱) ربنملاو ربقلا نيب ام لضف (۸) باب «عوطتلا (5) باوبأ يف يراسل هجرخأ

 نسم ةضور ربنملاو ربقلا نيب ام (47) باب «جحلا (0) باتك يف مِلَْسُمو :يتيب : لاق هنأ لإ )1١79(

 . يتيب لاق هنأ ال(۱۳۹۰) ثیدحلا 1١١١( /۲) ةنحلا ضاير

 .(۲۸۷ /؟) ديهمتلا هباتك يف اك «نيلامتحالا نيذه ربلادبع نب رمع وبأ لقن



 atî) )يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . [ هطورشب هلخد ْنَم :يأ 4 ایا ناك

 هب لتاقي ام ىلع بلاغلا ا موكل برحلا تالآ نود فويسلا صيصخت َنأكو
 .ملعأ هللاو.ودعلا

 :ةباجإلا اهب بلطت بابسأ ةثالث ىلإ ”[راشأ] لعل ءاعدلا اذهو :ق

 َلِْنُم » :- مالسلاوةالصلا هبلع- هلوق هيلع لدي ءِنَّزَتُا باتكلل رصنلا بلط :اهدحأ

 .هلْغَأَو هرصنأف هتلزنأ (ى:لاق هَّنأك «؟ باتكلا

 َمِزاَعَو »:هلوقب :نيرمأ ىلإ راشأو «« ٍباَحَّسلا يرجو »:هلوقب ِةَرْدُقْلا ىلإ [راشأو]

 :«ٍباَرْخَأْلا

 ىلاعت هللا نأ داقتعاو «بابسألا حاَرَطاَو «لكوتلا ديرجتو «لعفلاب ِدّرََتلا لإ :امهدحأ

 .لعافلا وه

 ةقحاللا ةمعنلا ىلإ ةقباسلا ةمعنلاب لسوتلا :يناثلاو

 نم ةيلكح لا باك لإ ران امد :معامشأ لل ا ارش وشق قر

 هيلع - ميهاربإ نعو ' 7 انس بر كیا ذب ن آ ْمَلَو 8 :هلوق يف - مالسلاو ةالصلا هيلع - يجي
 لاس مص و سجس يع

 هنِإ كر كلرفغتساس

 )١( ةيآلا ءناَرَّمِع لآ ةروس )987(.

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ردصملا يف ءاج الو« مالكلا قايسل قفاوملا ءباوصلا هتبثأ امو« ةراشإ : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم لقت يذلا )٤/  5.(؟7

 ردصملا يف ءاج الو« مالكلا قايسل قفاوملا ءباوصلا هتبثأ امو« ةراشإ : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا )٤/  4.(؟7

 .ايركز :بوتكملا تدجو اهفورحب تارابعلا هذه يناَهِكاَْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 دیعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .باوصلا وهو )5/ 5 57(.

 ةيآلا «ميرم ةروس )٤(.

 )٤۷(. ةيآلا ءميرم ةروس



 (ها74ت) يِناَمِكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 Na ETERNITY NTO ق

 ياب ِناَسْحِْلابّرْهَو 4**:# ٍةَءاَسِإْلاب مَ َناَك ام

 لاقت ال هنإف ةءاسإلاب متخي ناك ام :هلوق يف ةذخاؤُم يدنع رعاشلا اذه ىلعو :تلق

 ام لعفي ىلاعت هّنأل ًاعامجإ هيلإ ءاسأ ىلاعت هللا َّنأ - هللاب ذايعلاو - رفكلاب هل متخ نميف

 الو ؛ملظلا هنم روصتي الف ؛هفرصت لحمو] «هكلم مُهَّئأل «هقلخ يف ديرُيام مكحيو «ءاشي

 .هنذإ ريغب هيف“ فرصتي اكلم[ هريغل فداصي مل ىلاعت هنوكل ًادبأ ةءاسإلا

 فقو :لوقي - هحور هللا سدق - ”يِراَكُبْلا يلع ابأ ماّمإلا انخيش تعمس دقو

 :نسحلا لاقف ءاشحفلا نع ابر ىلاعت :لاقف ةف “يلع نب” نسحلا ىلع ةَلَِتْخُما ضعب

 ىدّرلا ىلإ بسنو ىدهلا ينبتج نإ تيأرأ :يلزتعملا لاقف «ءاشي ال ام هراد يف نوكي نأ ىلاعت

 ؟ءاسأ مأ يلإ نسحأ

 .(11781-11861 /۲) ةيبرغملا ةساحلا يف كلذ درو امك هيهقفلا روصنمل يلداتلا يوارجلا دّمْحَأ هازع (1)

 يف يِزْوَجْلا نباو (551) رفسلا مجعم يف -ًاضيأ- يناَهَبْضَألا |مهلقن نيتيبلا نيذهو هيلع فقأ ل (0)

 .مالسإلا لدب ناهيإلاب ركذ يذلا نأ الإ«( ١18١ /۸) هبتشملا حيضوت

 ۲۲١(. - ۲۲۴ /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديِعْلا قيِقَد نبا هركذ ام يهتتي انه ىلإ (۳)

 (ق) ةخسن نم ةدايزلا (؟)

 .(ق) ةخسن نم هتبثأ امو.فرصتيف هكلم (خ) ةخسن يف (5)

 .هتمجرت ىلع فقأ ل (5)

 .مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نيسحلا (خ) ةخسن يف (۷)

 ربلادبع نبال باعيتسالا .كلذ ريغ ليقو ه4 9 ةنس تام.دمح وبأ «بلاط يآ نب يلع نب نسحلا (4)

۸4/۷( 



 ( هات يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 بم حل حس 44-0-2200 اا اا تالا

 هكلمي |يف هفرصت ناك نإو «ءاسأ دقف هكلمي ال ایف هفرصت ناك نإ :نسحلا لاقف

 .هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا :لوقي وهو يلزتعملا ىلوف «ءاشي نم اهب صتخي هتمحرف

 ىلع هيطعت ال هترابعف ّيلإ هناسحإ دعب ينؤوسَي ايب متخي ناك ام رعاشلا اذه دارأ نإو

 يف ةءاسإلاب ىتأ هنوكل «هنع اوبني ظفللا نكلو هدوصقم اذه نأ رِهاَّذقلا ناك نإو «ريرحتلا

 .ملعأ هللاو .ىنعملا نود ظفللا يف أطخأف ؛ناسحإلا ةلباقم



 ( ها 74ت) يناهكافلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
REK TT ttm mmm mmm maman | 

 : يناثلا ثيدحلا ©

 ثلا یری نوعا طز ضعت هيعمل نیک ا ۷

 ” .« اهيلع امو ايئدلا ني دْيَت ةَودَعْلا وأ هللا ليبس ين ُدَْعْلا اَهُحوُرَيٌةَحْوّرلاَو ءاهيلع امو

 هرّكف اذكه © [و].ٌودعلا رعت  [رْمّشلا] ةمزالم ىهو ٌةَطَباَرْملا:« ٌطابّلا»

 .ام هدم هايإ هتمزالمل رْمّثلا يف هسفن طبر طبارملا َّنأكو .ةغللا لهأ [ق /ب 7
0000 

 ۳ ةيردنكسإلاو ىذ نآلتْشكك“ ”نادلبلا جور نم 4 ةفاحملا م عضوَم وه. :ٌرْغْتلاَو

 .كلذ وحنو «“ 77 طايمدو

 هللا لوقو هللا ليبس يف موي طابر لضف (۷۲) باب «ریسلاو داهملا (10) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ )١(

 ثيدحلا (7١1[)٠٠59/9:ناّرْمِع لآ] © اوُيباَصَوأ فرص اونا حيل اا قف :ىلاعت

 لضف (0) باب «ةرامإلا (۳۳) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمي(7775)

 .ارصتخم هوحنب )۱۸۸١( ثيدحلا ١5٠١( /۳) هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (9)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (9

 ۳٠۳(. /ا/) برعلا ناسل يف روظنم نباو )١/ 88١(: حاحصلا يف يِرَهَوَجْلا مهنم 2

 حاحصلا يف يره او 23١7 /5) نازيملا ناسل هباتك يف درو امك ءروظنم نبا مالك صن اذه (4)

 ةّديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا ء(١٠۲ )١/ ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا (001/1)

 )٩۷(. يلعبلا حتفلا يبأ نبال حنقملا باوبأ ىلع علطملا ١47(« /5) يِدْييَّزلل سورعلا جات «(04177/)

 نادلبلا مجعم .نيربج تيبو ةزغ نيب رحبلا لحاس ىلع نيطسلف لامعأ نم ماشلاب ةنيدم :نلَقْسَع (1)

 .(177/54) توُقاَيِل

 دلب وهو «عينم نصح اهيلع «مورلا رحب ىلع ةسيفن ةبصق يهو ءرصم يف ندملا رهشأ نم :ةيرَدنكشإلا (۷)

 .0105) يِسِدْفَمْلل ميساقتلا نسحأ .نيدبعتملاو نيحلاصلا يث فيرش

 توُقاَيِل نادلبلا مجعم .لينلاو حلملا مورلا رحب نيب ةيواز ىلع ءرصمو سيئت نيب ةميدق ةنيدم :طاّيمِد (۸)

 ٤۷۲(. /۲) يومحلا



 ْ (ها/4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
e 57 . 3  

 (”.ثنؤيو ركذي هنأو «قيرطلا :«ليبسلا ١ نأ "” مدقت دقو

 ىلإ راهنلا لوأ نم ُيّسلا: (ٌةَوُذَعلا»و «"”راهنلا رخآ ىلإ لاوزلا نم ُدْيّسلا :(ٌةَحْوَّدلا»و

 “.لاوزلا

 .كشلل ال ميسقتلل انه « وأ »و

 لكب باوثلا اذه لصحي لب «هدلب نم حاورلاو ودغلاب كلذ صتخيال هلأ رهاّظلاو :ح

 َّنأل ءلاعقلا عضوم يف هِجاَوَرَو هٌوُدُع اذكو وزغلا ىلإ هقيرط يفةحور و” [أ]ةودغ
 .هللا ليبس يف ةَحْوَرَو ةَوُدُع ىمسُي عيمجلا

 لضف َّنأ :- ملعأ هللاو - هانعم « اَهْيَلَع امو اَْئّدلا نم مَع » :- مالسلاو ةالصلا هلع- هلوقو

 اهلك اهب ميعنلا روصتو < [اهكلم] ول اهلك ايندلا ميعن نم ريخ (باوثو ةحوّرلاو ةودغلا
 نكي مل ولو «نيميعنلا نيب ةبسن الو |ميس ال ” .ةرخآلا ميعن ءاقبو “” ايندلا © ميعن لاوزل

 .يناثلا ثيدحلا ءءاقستسالا ةالص باب «ةالصلا باتك يف كلذو

 .(۳۳۸ /۲) ريثألا نبال رثألا بیرغ يف ةياهنلا

 .0701/1) ضايع يضاقلل راونألا قراشم

 )١59/1(. ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَّنلا حرش .تارابعلا هذه يناَهكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا نم ةدايزلا

5/1" ). 

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتيثأ امو .ودعلا (خ) ةخسن يف

 .(71/1) ملم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش . تارابعلا هذه ناَهِئاَْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا« ىلوأ هتبثأ امو « تكلم (خ) ةخسن يف ءاج امو .تئلم (ق) ةخسن يف

 .(۲۷ /۱۳) مِلْسُم حيحص ىلع يوللا حرش . تارابعلا هذه ييناَهِكاَقْلا هنم ذخأ

 . مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.ميعنلا (خ) ةخسن يف (۸)

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ايندلاب (خ) ةخسن يف (4)

 امك ءيِوَّوَّنلا مالك نم هلك اذه انه ىلإ راهنلا رخآ ىلإ لاوزلا نم ْيَّسلا :ٌةَحْوَّرلاو :يناَهِكاَقْلا لوق نم( ٠١

 .(۲۷ - 57/15 همالك صن هبلاغو مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو



 (ها؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | —————- جی ییہ ا ان اطال 001070111000010 ةاااافلا

 شرعلا بر «ميظعلا هللا لأسن ءايفاك ناكل [  ىلاعت ] ههجو ىلإ رظنلا الإ ةرخآلا ميعن نم

 .نيمآ ءاندنع ام رشل هدنع امريخ انمرحي ال نأ ” ,ميظعلا

 هلوق هجو نم هلثمو «( ” دهاشملا سوسحملاب بيغلا هيبشت باب" [ نم] اذهو

 .ملعأ هللاو .ةيآلا 4 عاصم اهي َيلَورَكَشِيك ورو لکم ضر او ت وسلا زود هلال: ىلاعت

A OTLس  

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .ميركلا (ق) ةخسن يف (؟)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 )٤/ ۲۲١(. ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيقد نبا اذه ركذ (4)

 )٠١(. ةيآلا «رونلا ةروس



 (ها؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 َنَّمَضَت ١ :لاق مسلو - « هللا بدنا :[لاق] يو يبنلا نع » :ديظ ةَرْيَرُْه يأ نع نكن يل & ج 001 0 +3 اال س 1
 وهف يوس رب ٌقيِدْصَتَو ءيب نالو ءٍليِبَس يف اهج الإ هجر ال هِليِيَس يف جَرَ ن -هللا 3 هع ل 2 ا کک ر ر۴ ل
 عاام همر كوع ر و و ر وک ۽ و و رمق ؟* ع
 وأ ٍرْجَأ نم لات ام الثا «هنم َجّرخ يذلا ِهْنَكْسَم ىلإ ُهَعِجْرَأ وأ ةنَلا هلِخْدَأ نأ ٌنِماَض لع
 و

 وعر

 ٍلَكَمَك - ِهِليِبَس يف د هاج ْنَمِب ُمَّلْعَأ لاو - هللا ليبَس يف ٍدِهاَجْلا لَم » :مِلسْلو ر 1 8 يور 5 2 رى عبر ع
 ءائاَس ٌةَعِجْرَي وأ ءةنحلا ةلخذي نأ هاَفَوَت نإ ءهليبس يف ِدِهاَجْمْلِل هللا لفكتَو «مئاقلا مِئاّصلا 0 سل هس ع ےک و هع كك عك سس رو وا طا يسع أ ےک

 نا ِةَميِنَغوأ اأ ]رجا عم

 :هوجو نِي ثيدحلا ىلع مالكلا

 هديكوتو ىلاعت - هللا نم دوعوملا قيقحت ةلافكلاو نايضلاب ريبعتلا هجو ناك :لوألا

 نمل لضفتلا قيرط ىلع هسفن ىلع كلذ بجوأ ىلاعت هَّنأكو «ةمينغلاو رجألا وأ «ةنجلا وهو

 .ملعأ هللاو .ةفصلا هذبب ناك

 .(91) ثيدحلا (۲۲ /۱) يِراَخّبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 هريغو ىربكلا يِقَعْيَيْلا ننس يف ءاج امل قفاوم (خ)ةخسن نم هتبثأامو .يلوسر (ق) ةخسن يف

 .هيلع فقأ مل (ق) ةخسن يف ءاج امو )١187750(( ثيدحلا (5١ا/ /9)

 «هوحنب )۳١( ثيدحلا (۲۲ /۱) نامیإلا نم داها (۲۵) باب «ناريإلا (۲) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخآ

 ثيدعلا ١( 58 /۳) هللا ليبس يف جورخلاو داهجلا لضف (۲۸) باب «ةرامإلا (۳۳) باتك يف مِلْسُمو

 000 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1417)

 )۲٦۳١(. ثيدحلا ( ٠١717 /۳) يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاجي نمؤم سانلا لضفأ (۲) باب (50) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ
 ةداهشلا لضف (۲۹) باب «ةرامإلا (۳۳) باتك يف مِلْسُمو ءهفورحب (1775) ثیدحلا )/1١73(

 .هوحنب (1481/5) ثيدحلا ١( 495/7 ىلاعت هللا ليبس يف

 .(777/5) ماكحألا ماكحإ يف درو امك ديلا قيِقد نبا كلذ ركذ (5)



 (ها7ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 وهو «هيلع فطع امو وه عفرلاب هانيور « يليبس يف ٌداَهِج الإ هجر ال ١ :هلوق :يناثلا

 الإ كمركأ ام :انلوقك وهف ْعِرَمُم ءانثتسالاو «َجَر لعاف هّنأل هيف كش ال يذلا باوصلا

 .ءاوس ڈیز

 :[لاق] بصنلاب «اداهج » مِلْسُم "7[باتك] خسن عيمج يف بصنلاب وه :ح لاقو

 «هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم وهو :لاق ««ًاقيدصتو يب ًانايإ »و هدعب ام "”[لاق] اذكهو

 ("”.قيدصتلاو ناميإلاو داهجلل الإ كرحملا 7 هكرحيو «جرخملا هجرخي ال :هريدقتو

 ًابارعإ باوصلا وه لوألاو «هيلع ثيدحلا لمح يغبني ال ًادج ٌديعب ٌةجو اذه :تلق

 امو داهجلا ىلإ جارخإلا دانسإل غلبأ عفّرلا َنإف ىنعملا امأو ءركُذ دقف بارعإلا امأ «ّنعمو
 ةبئاش لك نم اصلح هجورخ ناكذإ أَسِح هجارخإل ةقيقح رشابملا وه كلذ َّنأك ىتح هدعب
 كرح الو «جرخ الف «ريغ ال ىلاعت هللا ةملك ءالعإل دصقلا ضحمتم «ةيويندلا بئاوشلا نم

 ال ١ :رخآلا [ق /أ /۱۷۳1/ثيدحلا يف-مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقك وهو «كلذ الإ اه

 .كلذ فَرْكَيَلَق تملع ايف بصنلاب دحأ هوري لو ءءاَوَسأ”« ٌةاَلَّصلا الإ هجر

 :نيينعم لمتحي : « يب ناَيِإَو » :هلوقو

 .قيدصتلاو ءصالخإلإو ؛ناميإلا ضع الإ هجرخي ال :امهدحأ

 «يمركو «يدعوب ناميإلا الإ هجرخي ال :يأ فاضم فذح ىلع مالكلا نأ :يناثلاو

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۲)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 يف ءاج امل قفاوملا. مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هجرخيو (ق) ةخسن يف ()

 ۲١(. /۱۳) ملم حيحص ىلع يِوَوَتلا حرش .تارابعلا هذه ِناَمِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 )٥( ٍمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو اک ءيوَوَتلا مالك يهتني انه ىلإ )۱۳/ ٠١(.

 ةعامجلا ةالص لضف (۲) باب «ةماّمإلاو ةعابجلا (0) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق (؟)

 ثيدحلا (4 55 /1) ةالصنلا عضاومو دجاسملا (0) باتك يف مِلَسُمو 23700 ثيدحلا )۲۳۲/۱



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ©. كلذ يف يلوسرب قيدصتو .هداهج ىلع ةنجلاب هل يتازاجمو ا

 .ملعأ هللاو .رهظأ لوألاو

 :ىلاعت هلوقك لوعفم :ىنعمب انه ًالعاف نإ :ليق « ٌنِماَض لع َوُهَق » :هلوق :ثلاثلا
 ۳ .٠ 25

 .ةيص رم :ىنعمب ةيضار ةشيعو «قوفدم : : ىنعمب

 هيلإ بسم امنإو «هنم سيل ناضلا نوكيو «رماتو نيالك «ناهض وذ :هانعم ليقو

 ^ .ةسبالم ىندأب فيضت برعلاو «هب هقلعتل

 يف ىلاعت لاق امك «هتوم دنع هلخدي نأ :لمتحي « ةا ةلخذُأ ن1 » :هلوقو
 .هقّنجلا يف ءاَدَهَسلا َحاَوْرَأ ١ :ثيدحلا يفو 4 وفد مهر دنع احا لب # :ءادهشلا

 )١( مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يلوسر (ق) ةخسن يف .

 ىلع يِوَوَّنلا حرش .ىنعم اب يناثلاو هفورحب لوألا ييناَهِكاَقْلا ركذ دقو ءيِوَوَتلا نيينعملا نيذه ركذ (؟)
 )5١/1(. مِلْسُم حيحص

 .(5) ةيآلا «قراطلا ةروس (۳)

 لاكإ يف ضايع يضاقلا كلذ لقنو ء(۳۷ /۳) ملعملا هباتك يف درو اك ءهصن هبلاغو يِرِزاَنا مالك اذه

 0597" /5) ملعملا

 . (777/4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ديِعْلا قیقد نبا هلك كلذ لقن

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(159) ةيآلا ءناَرْمِع لآ ةروس

 دنع ءايحأ مهنأو ةنجلا يف ءادهشلا حاورأ نأ نايب (۳۳) باب ةرامإلا (۳۳) باتك يف ملسُم هجرخأ

 .(۱۸۸۷) ثيدحلا ١16١( 5 /۳) نوقزري ممر

 نب قاَحْسإ انثدحو ح :ةّيواَعُم يآ نع امهالك ءس يبأ نب رْكَب وبا «ىبحي نب ىبحي انٹدح :مِلْسُم لاق

 ٍريَمُث نب هللادبع نب دمحم انثدحو ح «شمعألا نع اعيمج ءسُنوُي نب ىسيعو «ريرج انريخأ ءميهاربإ
 :لاق قوم نع هرم نب هللادبع نع «شمعألا انثدح الاق :ةّيواَعُم وبأو «طابسأ انثدح هل ظفللاو

 يأ لَ اونا تا لیس ف ام یا يسع کا : يالا هذه نع - دوُعَسَم نبا وه - هللادبع انلأس »

 لاقف كلذ نع الأس دق ان ام :لاق # وَر دَر َدْنِع

 مكح يف هنكل ؛ةحارص هيف ركذُي ل 5 يبنلا نإف «فوقوم ةروص يف عوفرم وه :ينابلألا خيشلا لاق
 :نيرمأل كلذو ءاعطق عوفرملا



 ْ (ه174ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 الو باسح الب نييرقملاو نيقباسلا لوخد دنع 2” [ةنجلا 1هلوخد :دارملا نوكي نأ لمتحيو

 حيحصلا ثيدحلا يف هب حرص |ك«هبونذل ةرفكُم ةداهشلا نوكتو.بنذب ةذخاؤم الو باذع

 ع هلاق

 ةمزالو ةيدعتم «ميجلا رسكو «ةزمهلا حتفب وه ؛ ِهْنَكْسَم ىلإ ُهَعِجْرَأ وأ » :هلوقو

 ا َكلكْجَي نه  :-[1خ /ب /؟ 71 / ىلاعت - هللا لاق «نیهج ولا يف يثالث اوس
0 2 

5 
 اا سس و )°(  ےک وح هيتس د N. (OD EO) دعم

 هنأل ب لوسرلا الإ لئاقلا و لوؤسملا نوكي نأ نكمي ال :« لاقف «كلذ نع انلأس » :هلوق نأ :لوألا

 .مهيلع ضمغ وأ لكشأ ام نايب يف مهعجرم وه

 نأ هنم مهبلطو مهباوجو مهايإ ىلاعت هتبطاخ و هللا دنع ءادهشلا لضف نم ثيدحلا يف ام نأ :رخآلاو

 اذه و :يِوَوَّنلا لاق كلذل و «يأرلاب لاقي نأ نكمي ال امم كلذ لك «مهماسجأ ىلإ مهحاورأ درت

 1*0 /17) ٍمِلْسُم حرش 45 يبنلا ينعي « لاقف كلذ نع الأس دق اَّنِإ) :هلوقل عوفرم ثيدحلا

 هحح صو (770 /1) دّمْحَأ دنع ه5 ساّبَع نبا ثيدح نم اعوفرم هنم فرط ءاج دق هنأ :ثلاث رمأو

 حرصي نأ هلل ةَ نبا مالسإلا خيش زاجتسا انركذ امل هنأك و ؛يبهذلا هقفاوو 780 /۲) مكاحلا

 :لاقف :ظفلب مِلْشُم ةياور نم ۲۲١( - 775 /5) ىواتفلا عومجم يف هدروأ هنإف ه5 يبنلا ىلإ هعفرب

 هذه نوكت نأ لمتحي و 5 لوسرلا هيف دازف «« ...:لاقف - ب هلل لوسر - كلذ نع انلأس دق انإ امأ»

 . مِلْسُم حيحص نم ةميدقلا خسنلا ضعب يف ةدايزلا

 مِلْسُم حيحص ىلع يِوّوَّنلا حرش .تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا نم ةدايزلا

(T/9 

 مالك لقن ينا كاملا نكلو ء(٤۲۹ /5) ملعملا لابكإ يف امك «ضاَيِع يضاقلا نيلامتحألا نيذه ركذ

 انه روكذم وه امف مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوّنلا حرش ني لب ملعملا لاكإ نم سيل ضايع يضاقلا
 بيرثتلا حرط :((740 /۱) يِطوُيَّسلل كلاوحلا ريونت ء(١۲ /۱۳) يِوَوَّتلا حرش يف دوجوم هفورحب

 ١185(. /۷) يقارعلل بيرقتلا حرش يف

 .(۸۳) ةيآلا «ةبوتلا ةروس

 درو امك ديلا قيِقد نبا مالك نم هلك اذه انه ىلإ ميجلا رسكو «ةزمهلا حتفب وه :يناَهِكاَقْلا لوق نم (4)

 .(571/-5777/5) ماكحألا ماكحإ يف

 )٤١(. ةيآلا «هط ةروس (6)



 ( ه٠؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةمينغ الب رجألا نم هل لصح ام عم :يأ « ةَمينَغ وأ ِرْجَأ نم لاَ ام[ عم ]» :هلوقو

 رجأ نم واولا :ىنعمب انه وأ » :ليقو ءاومنغ نإ ةمينغلاو رجألا عم وأ ءاومنغي مل نإ

 .هميلعو

5 5 75 0005 7 5 5 ۰ 5 5 03 5 5 

 ةياور يف“ ملم ةياور يف عقو اذكو داد يبأ ةياور يف واولاب عقو اذكو :ح
 فك

 نأ امإف لاح لكب ريخلا لاني داهجلل جراخلا َّنأ نمض ىلاعت هللا ذأ ىنعملا صيخلتو

 .ملعأ هللاو".ةمينغو رجأب امإو ءرجأب عجري نأ امإو «ةنحجلا لخديف دهشتسي

AKO TTLس  

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١(

 )۲٤۹٤(. ثيدحلا (۷ /۳) دود بأ ننس (؟)

 حيحص خسن نم ةخسن يف اهلعلو «ةياورلا هذه يلع فقأ م ملم حيحص ىلإ يعوجر دعب قوه

 .ملعأ هللاو.مِلْسُم

 مالك صن نم ادج بيرق اذه انه ىلإ ةمينغ الب رجألا نِم هل لصح ام عم يأ :ناَمِكاَمْلا لوق نم (5)

 يف امك ءِضاَيِع يضاقلا كلذ ركذ دقو (131/17) ملم حيحص ىلع هحرش يف درو امك «يوَوتلا

 .(595 /5) ملعملا لاكإ

 ةقث.يروُباَسِْبَملاءايركز وبأ «يِيِمّتلا نمحر لا دبع نب ركب نب ىبحي نب ىبحي :وهف ىبحي نب ىبحي امأو

 مقر (94۸) بيرقتلا .س ت م خ «حيحصلا ىلع ه775 ةنس تام «ةرشاعلا نم «مامإ تبث

(VTA) 

 ىلع هحرش يف درو امك ءيِوَّوَّتلا مالك صن نم ًادج بيرق وه ناَهِكاَقْلا هركذ يذلا صيخلتلا اذه )٥(



 ( ها/4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ternameاسلي ولو  

 :غبارلا ثيدحلا ©

 ءاج الإ هللا لیس يف ملكي موم نم ام >: هللا لوسر لاق: لاق  ةَرْيَرْه يبأ نع

 ©.« خير ُحيّرلاَو مد دو وللا یمن ذي ةُمْلَكَو ةَماَيقْلا موي

 :حرشلا

 .حرجم :ىنعمب ملْكُيَق .  حرجلا ةغللا يف :(ٌمْلَكلا »

 :ةثالث رومأ ىمدُي هحرجو ةمايقلا موي هئيجم يف رّسلا لعلو

 مدلاو «ةرهاظ حرجلاب هيلع ةداهشو «هحراج ىلع ًاعيشبتو ًاعينشت نوكي نأ :اهدحأ

 بجعأ ”” دهاش لصتلا يف

 كسملا ةحئار راشتناب ءفقوملا لهأ دنع هتماركو هفرشل ًاراهظإ كلذ نوكي نأ :يناثلا

 :ىلاعت هللا تاذ يف هسفن لذبب هل دهاشلا هحرج نم

 "روج ا ةباَع صف سلا واو
 سبلَمَو ؛ىنعملا ةقيقح ين” هيلع كك هللا اهعلخ ” [ةعلخ] مدلا اذه نأ :ثلاثلا

 .كلملا ةعلخ ًاسبال ةمايقلا موي يتأي نأ بسانف ءايندلا يف هب ىلاعت هللا همركأ فيرش

 )1١( كسملا (71) باب هديصلاو حئابذلا (75) باتك يف يِراَْبْلا هجرخأ )4 /0 11١( ثيدحلا )01717(

 هللا ليبس يف داهجلا لضف (۲۸) باب ءةرامإلا (۳۳) باتك يف ِمِلْسُمو هفورحب )594 /7 ١( ثيدحلا

 ) 7.هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب

 ضايع ىفاقلل راونألا قراشم )١/ ٠١(ء يديمحلا يدزألل نيحيحصلا ينام بيرغ ريسفت

  00ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )5//144(.

 مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ةداهش (خ) ةخسن يف .

 صوصنم رطشلا اذهو «يناوغلا عيرصب فورعملا يِراَّصُنَألا ديِلَوْلا نب مِلْسُد تيبلا نم رطشلا اذه

 هناويد يف هيلع )١155(.

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو. هيلع (ق) ةخسن يف .



 (ها؟4تر يناهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 “ىس يذلا بوثلا يف روازتلا ٌموي##:# هب بيبا ىَقْلَت نأ سبالملا ىرحأ

TTس م  

 ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح يف ءاج امل قفاوملا .باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هعلخ (ق) ةخسن يف 0(

 .(۱۲۱/۲) يِزْوَحْلا نبال ةرصبتلاو (۳۷۳/۱۰)

 لبقأ دق ديعلاو كسوبلم لك تيلبأو تقزم: يلبشلا ركب يبأل ليق :ميعن وبأ لاق دقف تيبلا اذه امأو

 تيبلا اذه لقن نممو ؛(37/ا“ )٠١/ ءايلوألا ةيلح .هركذ مث :لوقي أشنأف اذكه تنأو نونيزتي سانلاو

 ءايحإلا لئاضفب ءايحألا فيرعت يف يسورديعلا هركذو )17١1/7( ةرصبتلا يف يِزْوَجلا نبا

 ا



 (ه54٠ت) يناّيكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
EIR rrr ARR Hr 

 ٠ :سفاحلا ثيدحلا ©

 ٌةَوُذَغ ١ ¥4 [ق /ب /۱۷۳1/هللا لوسر لاق :لاق هيض "”ٌيِراَصَنَأْلا َبوُيَأ بأ نع
 7 .ميشُم هجرخأ .« ْثَيَرَعوأ ٌسْمّشلا هيلع ْتَحَلَط ا دع ةو وأ هللا لير يف
 :سحاسلا ثيدحلا ©

 نم ريح ٌةَحْوَر وأ هللا ٍلبِس يف ةَوْدَع » : هللا لوسر لاق :لاق كلام نب ستا نع

 ^ .يِراَخْبْلا هجرخأ .« اهيف امو ايندا

 .راركتلا الإ هتداعإل ىنعم الف «قبس يف ىنعملا اذه حرش * ” مدقت دق

 :غباسلا ثيدحلا ©

 ركذو - نْيِنُخ ىلإ هللا لوسر عم انجرح » :لاق 4 "”ٌيِراَصُنأْلا ةَداَتَق بأ نع
 0.« اثالث اهاق "© ُةبَلَس ُهَلَق الت تف نم :ي هللا لوسر لاقف - ًةصق

 نب نب ديز نب دلاخ وهو .يناثلا ثيدحلا «ةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك يف هب ٍناّهِكاَقْلا فيرعت قبس )١(

 ٤۲٤-٤٠١(. /۲ )لا دبع نبال باعيتسالا . ه07«بويأوبأ« يِراّجّنلا بيلَك

 ٠١٠١( /7) هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف )۳١( باب ءةرامإلا (۳۳) باتك يف ملم هجرخأ (؟)

 .هوحنب (۱۸۸۲) ثيدحلا

 . باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو ءسنأ نب كلام (ق) ةخسن يف ()

 ثيدحلا (7501/5) رانلاو ةنجلا ةفص (01) باب «قاقرلا (84) باتك يف يِراَخّبْلا هجرخأ (:)

 هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف )۳١( باب ءةرامإلا (۳۳) باتك يف ملسُمو ءهظفلب (1149)

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1880) ثيدحلا ),١1544(

 . 1۸۸ ص ۲ج يناثلا ثيدحلا .داهملا باتك يف كلذو

 ني ثراحلا وهو .سماخلا ثيدحلا «ةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك يف هب ٍِناَهِكاَْلا فيرعت قبس
 -11/71/4) ربْلا دبع نبال باعيتسالا . هد ٤ ةنس تام « ةداتقوبأ ءيِمَلّسلا يراصنألا يعبر

OVYY۰  

 ۲٠۷(. /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم.ةلآ وأ سابل نم هيلع ناك امت ليتقلا نع ذخأ ام : ُبَلَّسلا

 هلف اليتق لعق نمو «بالسألا سمخي مل نم (۱۸) باب «سمخل ا باوبأ (11) يف يِراَّخُبْلا هجرخأ
 - ميلك 1



 ْ (ها743) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 :حرشلا

 ارشع ةعضب ةكَم نيبو هنيب «تافرع ءارو فقاًطلاو ةّكَم نيب يداو : ؛ نح »

 .ةيملعلا الإ هيف سيلف ءاركذم هنوكل «*ميركلا نآرقلا يف ءاج اك «فورصم وهو اليم

 ردق ىلع هنكلو «هل مزال كلذف هبلس هلف اليتق لتق نَم ماّمإلا لاق اذإ :هتلخ كلام لاق

 هنيب هيلع هل :لاق هنأ الإ (۲۹۷۳) ثيدحلا ١١55( /۳) هيف مالا مكحو ءسمخي نأ ريغ نم هبلس

 لييتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا )١١( باب «ريسلاو داهملا (۳۲) باتک يف مِلْسُمو « هبلس هلف

 .هبلس هلق هنیب هيلع هل :لاق هنأ الإ )١76١( ثیدحلا ( )۳/ ۱۳۷۰ - ١19/8

 ١( ةبارقب اهقرش عقي كَم ةيدوأ نم داو :نيُخ )١( ردصلا هالعأو «عئارشلا يداو مويلا ىمسي ًاليك -

 ىلع فياطلا ىلإ كَم نم اجراخخ تنك اذإ ةنرع ليس يف بهذيف سمغملا يف بصي هؤامو -نْينُح ردص
 ءاهيلإ يداولا بست ةيرقو نيع يهو «مارحلا دجسم ا نِ اليك (۲۸) ىلع عئارشلا تيقل ؛ةماهيلا قيرط
 مسا مويلا فرعي الو ةّكَم نع تعطقنا مث ةّكَم ىلإ ةديبُر اهترجأ دقو «شاَشملا ىمست اهنيع تناك

 يدالبلل ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارخجلا ملاعملا مجعم .سانلا نم ةصاخل الإ نح )١١7(.

 نع دعبتو (تاوزغ) لبج نضح يفو تاورسلا لابجل ةيقرشلا حوفسلا ىلع فاصلا ةئيدم عقت (۲)

 ىمسملا زاجحلا ميلقإ نمض يهو ءرثم اوليك ٠١١ ةدج نعو هرتم اوليك ۹١١ ضايرلا ةمصاعلا

 قيرط نع ريصق لوألا :ناقيرط ةكَمب اهطبريو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيبرغلا ةقطنملاب ًاياردإ

 نع عيرس قيرط :يناشلاو ءرتم اوليك ۸۸ ةَّكَم ىلإ هلوط غلبيو« ادا قيرط ىمسيو ةيلاعلا لابجلا
 رحبلا حطس نع فِتاَّللا عفترتو «رتم اوليك ٠١١ يلاوح هلوط غلبيو (لزانملا نرق) ليسلا قيرط

 .(17) ديزلا دمح روتكدلل .فئاطلا يف ريضحتلا .م ٠٠٠١- ١١١١ نم حوارتي عافتراب

 .۲۸۸ص ١ج ةَبَقَعْلا ىلع مالكلا دنع ثلاثلا ثيدحلا ,عاضرلا اباتك يف لیلا ىلع مالكلا قبس (۳)

 بيذهت هباتكو «(۱۱۳/۱۲) ملسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك «يورتلا مالك صن هلك اذه (5)

 يومحلا توُقاَيِل نادلبلا مجعم ء(١١٤ )١/ يركبلل مجعتسا ام مجعم «(87 /7) تاغللاو ءامسألا

(ITD 

 دل 98 :ىلاعت هلوق يهو (؟0) ةيآلا ءةبوتلا ةروس يف كلذو «ميركلا نآرقلا يف ءاج امك :هلوق امأو

 . 4 تير منلو 2 تام ب شرآلا مک كاسر



 ( هاتر يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 نال اسما

 ا ےک اا

 ^" داجنألا خارصتساو تافصلاو لاوحألا بسحيو «مامإلا داهتجا

 سمحت مث «ةمينغلا نم بالسألا جَرَ :دَخأو يعفاّشلا لاقو :ةّيِطَع نبا لاق و روو (۳) م

 وهف اريسي ُبَلَّسلا ناك نإ :هّيوَهاَر نب قاحشإ لاقو .ةلتقلل بالسألا ىطعتو «كلذ دعب

 زراب نيح كلام نب ءاربلا عم 4ظ باللا نب رمع هلعفو“ ”ءسم ًاريثك ناك نإو «لتاقلل
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 يف يِوُرَو "”«كلذ سمخف ءافلأ نيثالث هيراوسو "”هتقطنم ةميق تناكف «هلتقف ©" َناَبْرَرْلا

 لاقو ءيِعجْشَألا كلام نب فْؤَع ثيدح وهو ؛(”دٌواَد يبأ يف قي يبنلا نع ثيدح

 «(448/؟) زيجولا ررحملا .هفورحب ينا َهكاَمْلا هيلع صن اك ءكِلاَم نع ةّيطَع نبا هلقن لوقلا اذه )١(

 نبال يفاكلا 057137 /۳) قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا ء(۲۹ /۳) ىربكلا ةئودملا (555 /۲) كلا أطوملا

 .(؟51) ريلادبع

 .(۳۹۷ 948 /۸) يدو ريبكلا يواحلا ( ١5/8 /1) ينا رصتخم )١57/5(« يعفاشلل مألا

 ۷١(. /۳) يتوب عانقلا فاشك ٤ ١(: /۲) يِنَكْرَّرلا حرش «(۱۹۲ /4) ةمادق نبال ينغملا

 يِبطْرُقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ٤١(« /۲) جسوكلل ْيِوَماَر نباو لبنح نب دَمحَأ مامإلا لئاسم
 حيحص ىلع يِوَّوَّنلا حرش «(0 4 /) يِْطْرَْلل مهفملا (147 /4) ةمادق نبال ينغملا (8/)

 ۲٤۸( /۲۳) ريلادبع نبال ديهمتلا ٥۹(« /۱۲) ملم

 ريثألا نبال ةباغلا دسأ .كلذ ريغ ليقو ه١ ةنس لتق ءيِراَصنَأْلا رْضّتلا نب كلام نب ءاربلا

 .(۳۹۱) مقر ( ۲۰-۲۹ /۱)

 زييمت يف ةباصإلا ء(١٠۲ )١/ ريثألا نبال ةباغلا دسأ سرفلا ءاظع نم ِةَرَأَزلا َناَيبْرَم ريثألا نبا لاق

 . (781/1) رجح نبال ةباحصلا

 ۱١۸١(. /۲) يرهوجلل حاحصلا .كطسو هب تددش املك وه :ٌقَطِنملا

 «(۳۳۰۸۹) مقر ٤۷۹( /5) ةبيش يبأ نبا فنصم :(17577) مقر (۳۱۰ /5) ىريكلا يقيل ننس

 مقر (7117/0) قازرلادبع فنصم (۲۷۰۸) مقر (۳۰۹/۳۰۸ /۲) ١ روصنم نب دیعس ننس

(454). 

 دنسم ((484 5) ثيدحلا (178/11) ناّبِح نبا حيحص «(۲۷۲۱) ثيدحلا (۷۲ /۳) دّواَد بأ ننس (9)

 .(۲۹۹۸) ثيدحلا (”05/7) ١ روصنم نب ديعس ننس (؟ +07" 5) ثيدحلا (؟5/5) دمخ

 ذحخأ يذلا ردصملا يف ءاج ال قفاوملا « باوصلا هتبثأ امو« فوع نب كلام طوطخملا يف هتدجو يذلا )٠١(

 نبا -ًاضيأ- كلذ ىلع هبن دقو «(545 /۲) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه ناكل هنم

 )٠١/ ٠٠١(. ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يني مالك لقن ان نا



 (ها٠"4تر ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ديرُي - باطلا نب رمع نع هوحن يورو ءسمخلا هيفو منغم "[بلسلا] : لوک
 ىلع ةنيب ميقي ىتح بلسلا لتاقلا ىّطْعُي ال :ءاهقفلا روهمج لاقو - هدحو لتاقلا ىلع سمخي

 هاطعُي :يِعاَّرْوَألا لاقو ةد بأ ثيدح مكحب ٌدحاو ٌدهاش ئزجتو :مهرثكأ لاق «هلتق

 ىطعُيال :يِعِفاَّشلا لاقو "”- ًاريظن هل ملعأ الو :تلق -.فيعض اذهو ° «هاوعد درجمب

 رو وبأ لاقو "”.الف؟ امزهنم لتق نم امأوءًزرابم“'”ًاحيِشُم ًالبقُم هليتق ناك اذإ الإ لتاقلا

 اذهو مزهنم ريغ وأ ليتقلا ناك امزهنم بَلَّسلا لتاقلل :فاّرّشِإلا بحاص رنا نباو
 هذخأو ءَنْيِنُخ ةوزغ يف رافكلا ” ةَئيِبَر هعابتإ ين” عّوْمألا نب ةّمَّلَس ثيدحل «حصأ

 دسأ .ه٣۷ ةنس يفوت «كلذ ريغ ليقو «نمحر لادبع وبأ ءيِعَجْشَأْلا فْوَع يأ نب كلام نب فْوَع وهو

 .(4115) مقر )٤/ ٣٣۳ - ٤ ريثألا نبال ةباغلا

 ءاهقفلا تاقبط .كلذ ريغ ليقو ١١١ ةنس تام «هللادبع وبأ يللا هللادبع نب لوُحْحَم

 2.00 يِزاَريَلل

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ((9101) مقر ۳۱١( /۱)۲ روصنم نب ديعس ننس «(۸ /۸) يطْرَقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا
 .(51 )٥/ ريلادبع نبال راكذتسالا ۲٤۷(« /۲۳) ربلادبع نبال دیهمتلا

 يِطْرَقْلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ۳٤۸( /۳) حِلْفُم نبال عدبملا 2195 /4) ةمادق نبال ينغملا

.) 6/0 

 .ةّيِطَع نبا مالكل عبات ةدعب امو .هللا همحر ييناَهِكاَقْلا مالك نم اذه

 . .(771 /۳) يديهارفلل نيعلا . رذح مزاح :يأ

 يِدْرَوَْلل ريبكلا يواحلا )١159/1( ِينَرُّخا رص ۳٤٤( /۷) و )١437/5( يعفاشلل مألا
 .(59 /4) ريلادبع نبال راكذتسالا (۳۹۷ /۸)

 ٤۸۳(. /۲) ردا نبال عانقإلا

 ررحملا يف ءاج امل ةقفاوملا, باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.عّومألا نب ةَمَلَس يبأ (خ) ةخسن يف

 .(448 /۲) .تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ةّيِطَع نبال زيجولا

 . 7/١ 5ص ١ج.ةرشابم ثيدحلا اذه يلي يذلا ثيدحلا يف هل يناَهِداَمْلا ةمجرت يتأتسف ةّمَّلَس امأو

 نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا .ودع مهمهدي الئل موقلل رظني يذلا ةعيلطلاو نيعلا :ةشيبرلا(١٠)

 .(۱۷۹/۲)رثألا



 ( ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ^ هبلس يو هللا لوسر هاطعأف «براه وهو هايإ هلتقو هريِعَب ماطِخب

 يف اوفلتخاو . طقف ةزرابملا يف الإ لتاقلل ٍبّلَّسلا نوكي ال :لبنح نبا لاقو

 © .بّلَكلا

 هّنأ افالخ هيف ظفحأ الف [خ /1/775] / لاتقلا ىلإ جات ام لکو «حالسلا امأف

 نم سيل :سرفلا يف لبنح نب خا لاقو «هنع عرصو هيلع لتاق نإ هسرفو «بّلسلا نم
 الف هدي ام اذه وحن وأ رهوج وأ ريناند ” هنايمه وأ ِهِيَقَطْنِم يف ناك نإ كلذكو بّلَسلا

 ° [اهيف لوهو] برحلل هب نيزي ايف فلتخاو ءبَلَّسلا نم سيل هنأ افالخ هيف ظفحأ
 لاقف ءراجحألاو بهذلاب ةلقثملا قطانملاو طارقألاو [ق /]1/١175/ نيراوسلاو جاتلاك

 نع يورم هلك اذهو ءبّلّسلا نم سيل :ةقرف تلاقو « بّلّسلا نم هلك كلذ :يِعاَرْوَألا

 :ةحضاولا يف بيبَح نبا لاقو «بَّلَّسلا نم هدنع ابف ةَقَطْنْلا الإ -لاعت هلل هحر- نوُْسَس

 اليتق ّيمذ لتقف ُةبْلَس هلف اليتق لتق نِم :ماّمإلا لاق ولو ̂ بّلَسلا ني "”نيراوسلاو

 نامأ ريغب مالسإلا راد لخد اذإ يبرحلا )۱۷١( باب ءريسلاو داهجلا (50) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ )١(

 .(؟58ى85) ثيدحلا(١١١1١ /

 .(181 /۳) يِيَكْرَرلا حرش ء(۱۹۱ /9) ةمادق نبال ينغملا

 يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو. حالسلا (ق) ةخسن يف

 .(519 /۲) .تارابعلا هذه ناَِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا

 ررحملا يف ءاج ام قفاولا «مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتي امو .لكف (ق) ةخسن يف

 .(459/5) .تارابعلا هذه يناهكاَقلا هنم ذأ يذلا ةّيِطَع نبال زيجولا

 KZ ) يِقَرلا رصتخ ۲۹١(« /5) ةمادق نبال دن هقف يف يناكلا 2145 /۹) ةمادق نبال ينغملا

 )1 /5) حِلْفُم نبال عورفلا 26١ /1) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ «(18 /۳) ىِيَكْرَرلا حرش

 )١/ ۳۸١(. يرشغزلل قئافلا وقحلا ىلع دشيو مهاردلا هيف لعجي يذلا :نايمهلا

 ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج احل قفاوملا « ىلوأ هتبثأ امو « ةباهمل : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(594/5؟) َةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه

 ١١(. /5) ملعملا لاركإ يف ضايع يضاقلا هنع كلذ لقن

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ناروسلاو (ق) ةخسن يف

 ٤۹۸(. /۲) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه ييناّهِكاَمْلا

 .(۱۹۱ /۳) ىقتملا يف هلوق يِجاَبْلا لقن(١٠)



 ١ ( ها 84ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 نأ مزلف  ةمينغلا نم ةمذلا لهأل ْحَضْرُي :بّهشَأ لوق ىلعو «هل ءيش ال هنأ روهشملاف

 .ُهبْلَس هلف ةلاقملا هذه دعب اليتق هديب ماّمإلا لتق نإف ءِبَّلَّسلا ىطعي

 نأ زوجي ال كلام :لاق رخآ عضوم يف لاقو ا ”يبنلل ًاّصاخ ناكف "7 ٌيِفَّصلا امأو

 لاق اذه لثم ىلع ًامد كفسي نأ دحأل بحأ الو ءاذك هلف اذك ” مده نم :ماّمإلا لوقي

 ام ةّيِرَسِل ماَمإلا لوقي نأ زوجي ال :هتل كلام لاقو«ةعيابم هنإف همزل كلذ لزن نإف :نوُنْحَس

 يقابلا يف مهؤابصنأ مهو ىضم لزن ناف ءادتبا ديري :نوُنْحَس لاقو "”«هثلث مكلف متذخأ

 نإف ءزوجي ال اذهف هيف مكيلع س الف متذخأ ام ةّيِرَسِل ماّمإلا لاق اذإ : نوُنْحَس لاقو

 © يضم الو زوجي ال داش ٌمكح اذه َّنأل هتددر لزن

 .هظفل رثكأو ةّيِطَع نبا مالك ىنعم اذه

| 

 يف ةروكذم فاصوأب " ًايعرش (كح بّكَسلل لتاقلا قاقحتسا ىري يِعِفاَّشلا :ق

 هيلإ ماَمإلا فرصب هقحتسي امنإو «عرشلاب هقحتسي ال هنأ ىري هريغو كلامو «هقفلا بتك

 0 رك

 ١ روظنم نبال برعلا ناسل .ءاطعلا :حْضَّرلا )/19(.

 ٤١١(. /۳) ةريخذلا يف فاَرَقْلاو 2١١ /۳) ىقتنملا يف هلوق يِجاَبْلا لقن (؟)

 .(047 /1) يِزْوَجْلا نبال ثيدحلا بيرغ .منغملا نم ك يبنلا هريختي ام :ٌيِفَّصلا ()

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .يبنلاب (ق) ةخسن يف (4)

 ٤۹۸(. /۲) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا

 يناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .مزه (ق) ةخسن يف (0)

 ٤۹۸(. /۲) َةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه

 ١١(. /۳) ىربكلا ةنودملا 257 /۷) هعماج يف يبطل هنع كلذ لقن (5)

 .0054 /۷) هعماج يف يبرم هنع كلذ لقن 00

 .(15 /۷) هعماج يف ِيَِطْرُقْلا هلقن -ًاضيأ- اذهو قباسلا نوُنْحَسو كلام لوق (۸)

 ٤۹۸(. - 599 /۲) زيجولا ررحملا هباتك يف اى يطع نبا مالك يهتني انه ىلإ (9)

 ٠١ يعفاشلل مالا( )۱٤۲ /4(« منش حيحص ىلع يورَلا حرش )04-98/15(.

 جات ء(١١٤ /۳) ٍقاَرَّقْلل ةريخذلا «(55 /0) ربلادبع نبال راكذتسالا ء(۲۹ /۳) ىربكلا ةنودملا(١١)



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نيب تددرت اذإ اذه لاشمأ يف إي لوسرلا تافرصت نأ ىهو «ةدعاقب قلعتي اذهو

 ؟ يناثلا ىلع وأ عيرشتلا ىلع لمحت له ءرومألا ةالو هب فرصتي يذلا مكحلاو عيرشتلا

 هيلع- هلوق َّنأل فرق هيف ةلأسملا هذه يف كلام بهذم َّنأ الإ «عيرشتلا ىلع هلمح بلغألاو

 عيرشتلا ينعأ - نيرمألا نمي هانركذ ام لمتحي 4 ُهبَلَس هله ابق لَ ْنَم » :- مالسلاو ةالصلا

 نإو ءرهاظف يناثلا ىلع لمح نإف «- ًاليفنت بّلَّسلا تقولا كلذ يف نيلتاقلا ءاطعإو «ماعلا

 جورخلا حجت ثيداحأ يف رومأ تءاج دقف - ماعلا عيرشتلا وهو - بلغألا ىلع لمح

 ° لباقف التاق ٍبّلَّسلا ىطعي نأ رمأ ام دعب - مالسلار ةالصلا هيلع -هلوق لثم « رِهاّلقلا اذه نع

 ناك ولف © « دلا اي هِطُْت ال » :هدعب لَو يبنلا لاقف ^ مالكب ديِإَوْلا نب دلاخ لتاقلا اذه
 هجو ىلع ناك هنأ ىلع لدف 2” «يلاخ همالك ببسب هنم هعنمي مل عيرشتلا لصأب هل ًاقحتسم

 2” لئالدلا ني كلذ ريغ ىلإ ارظن هعنمب ةبوقعلا قحتسا هيذؤي امب ًادلاخ مَّلك الف ءرظنلا

 .ملعأ هللاو

 يحد

 .(053/ /۳) قاّوَملل ليلكإلاو

 يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «باوصلا هتبثأ امو «رومأ يف ثيداحأ :طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .(۲۳۲ )٤/ ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناَهِكاَقْلا هنم لقن

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا باوصلا(خ) ةخسن نوم هتبثأ امو .لتاقف (ق) ةخسن يف ةهز

 ١۳۲(. /4) ديِعْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناَمِكاَقْلا

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا(ق)ةخسن نم هتبثأ امو .همالكب (خ) ةخسن يف

 .(577 )٤/ . تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ديِعْلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 بلس لتاقلا قاقحتسا (۴) باب ِهِريَّسلاَو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ ثيدح نم ةعطق

 .هظفلب (1177619) ثيدحلا (۱۳۷۳ /۳) ليتقلا

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا(خ)ةخسن نم هتبثأ امو .دلاخ (ق) ةخسن يف

 ١١۲(. /4) . تارابعلا هذه ِيناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ديلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ

 ماكحالا ماكحإ هباتك يف درو امك كيعلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ .(777 /5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو ايك ديعْلا قيقد نبا مالك صن ىهتتني انه ىلإ



 (ها/؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اذه َّنأو «كلذ يف فالخلا ركذ م دقت دق (') ( ةن هيلع هل » :- مالسلاو ةالصلا بلع - هلوقو

 هللاو.ليتقل ةفص بصن عضوم يف ؛ ةي هيلع هل » :يه يتلا ةلمجلاو ءروهمجلا بهذم

 نيَتُح ميو :ىلاعت هللا لوق (01) باب «يزاخملا (17) باتك يف يِراَخُبْلا اهجرخأ ثيدح نم ةعطق 2000

 م تخ احب شالا مڪي كنار اس مع نن ر سرك متا ذإ
 [۲-٠۲۷:ةبوتلا] © محل دوف لاو # :هلوق ىلإ © 1 © ترم نو

 بلس لتاقلا قاقحتسا (۳) باب ِريّسلاَو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسٌّمو «(5075) مقر )5/121١(

 .هظفلب (1751) ثيدحلا (17771 /9) ليتقلا



 ! ( ها74ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 :ننهاثلا ثيدحلا ©

 -رْفَس يف وهو- َنيِكِرْشملا نم نْيَعْولي ّيبنلا ىتأ » :لاق ه# عّوكألا نب َةَمَّلَس نع
 دقت ُهَنَلَتَفف هولتفارو ُءوُمَلْطا 4 ىبنلا لاقف َلَتَمْلا هت هْتَّدَحَتَيِهِاَحْضَأ َدْنِع سّلَجَف
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 ُةبَأَس هل لاقفءعَّوْأْلا نب" [ةمَلَس] :اولاقف ؟ "!ّلُجَّرلا لعق ْنَم١:لاقف ةياور يفو
 [ق /ب /1741/29.« مَّا

 ؛يِمّلْسَألا كلام نب ةَمْيَرُخ نب هللادبع نب ناس عَوْكَألا مساو عوكل نب ةّمَّلَس

 يف ظفاحلا نّكَّسلا نبا لاقو .رماع وبأ :ليقو [سایإ]وبأ :ليقو «ملسُم وبأ ىنكُي

 ./1١وا/١٠ ص٣ ج«عباسلا ثيدحلا.داهجلا باتك يف هجيرخت قبس (۱)

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .هنع ثحبلا دعب لوتقملا لجرلا اذه مسا ينرضحي الو :نّمََلا نبا لاق (۲)
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 .017164) ثيدحلا (44 /۳) هريغو دٌواَد بأ ننس يف ءاج امل ةقفاوم يهو (ق) ةخسن نم ةدايزلا 22

 بلس لتاقلا قاقحتسا )١1( باب ءريسلاو داهجلا (77) باتك يف مِلْسُم اهجرخأث يدح نم ةعطق 2

 )٤ ١9/8(. ثيدحلا (۱۳۷ ٤ /۳) ليتقلا

 نبال باعيتسالا ين هيلع صوصنم وه اك «باوصلا هتبثأ امو « رساي وبأ : طوطخملا يف درو يذلا

 درس يف ىنتقملا ء(١٠۲ )٤ مقر ٤۹٤( /۲) ريثألا نبال ةباغلا دسأ )20١17(« مقر (1۳۹ /۲) ربلادبع

 )٠٠١٠١( يناَهَبْصألا ةدنم نبال باقلألاو ىنكلا يف بابلا حتف ء(۷۳۷٥) مقر ۷١( /۲) يِبَمَّذلِل ىنكلا

 يزملل لامكلا بيذهت )٤٤٥(« مقر ۲١( /1) يذابالكلل داشرإلاو ةيادملا :(155) مقر

 .(01757) مقر( ۴

 مقر (1۳۹/۲) ريلادبع نبال باعيتسالا )۲٠١٤( مقر ٤۹٤( /؟) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 باقلألاو ىنكلا يف بابلا حتف ء(١۲۲) مقر (۲۲۰ /۳) يِوَوَنلِل تاغللاو ءاسألا بيذبج .(2301)

 .(1475) مقر 701/11) يزملل لامكلا بيذهت «(503) مقر )٠١5( يناَهَبْضَألا ةدنم نبال



 ( ها74ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ملسأ نب نامالَس نب كلام نب ةَمْيَرَح نب ريِشَب نب ناس نب ةَمَّلَس:وه هل ةباحصلا "هبات
 لتق دعب ةذَبَرلا نطوتسا 3ك يبنلا ابحصو 9 رماع هوخأو وه ملسأ  «یصفأ نب

 موي هعيابو هرافسأ يف ي'”[هللا لوسر]يبنلا يدي نيب زجتري ناكو « ف ناثع

 نم ناكو (" عّوُمَألا نب ةَمَلَس نع كلذ ءاج دقو © ةرجشلا تحت هعيابو ةي ا

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.باتك (خ) ةخسن يف (1)

 مقر )001/١١( يزملل لامكلا بيذج .(5170) مقر (۸۳ /۲۲) ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات قفز

(TE) 

 .(۲۹۸۸) مقر (۱۲۲ - ۱۲۱ /۳) ريثألا نبال ةباغلا دسأ ري موي لتق ءيمَّلسَألا ناس نب ُرِماَع (۳)

 .ملعأ هللاو .هل خأب سيلو ةَمَلَس مَع ًارماع نأ حيحصلاو :هل مجرت نأ دعب ريثألا نبا لاق

 يهو دير بردب فورعملا جاحلا قيرط ىلع قمعلا لامش امهالكو «ناوامو ةليلسلا نيب عقت :ةذّبَرلا

 اليك )٠١١( ىلع ةدلب ةيكانحلاو «ةيكانحلا ةدلب نم بونجلا ىلإ قرشلا يف كرب راثآ اياقبو بارح مويلا

 )٠١١( ىلع (اقباس ميلس ينب ندعم) بهذلا دهم لامش ةذبرلا دعبتو «ميصقلا قيرط ىلع ةنيدملا نم

 )۱١١(. يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .اليك

 .(595 /؟) ريثألا نبال ةباغلا دسأ «(1۳۹ /۲) ربلادبع نبال باعيتسالا

 . (ق) ةخسن نم ةدايزلا

 (*01/11) يزملل لامكلا بيذهت )١587/7(« مِلْسُم حيحصو ء(۲۱۳ ٤ /5) يابا حيحص

 .(5477)مقر

 يراسل حيحص «(1۳۹/۲) ريلادبع نبال باعيتسالا (544 /۲) ريثألا نبال ةباغلا دسأ

 .(1157) مقر 7١1 /11) يزملل لايكلا بيذبعت ۲۳۰ /)

 ةي ةوزغ (۳۳) باب ؛يزاغملا (1۷) باتك يف يِراََخُبْلا كلذ جرخأ دقف ةَييْيَدَخلا موي امأ

 ماّمِإلا ةعيابم بابحتسا (۱۸) باب «ةرامألا (۳۳) باتك يف مِلْسُمو «(۳۹۳۷) ثيدحلا )۲۹ /)

 .(1855) ثيدحلا ١( 585 /۳) ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب نايبو لاتقلا ةدازإ دنع شيلا

 نيترم عياب نم )٤٤( باب «ماكحألا (۹۷) باتك يف يِراَّخُبْلا كلذ جرخأ دقف ةرجشلا تحت امأو

 .(1۷۸1۲) ثيدحلا ( 10 /5)



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 |[. TT kkk سس سس ب سما

 يف لو هللا لوسر هل "”لاقو «شحولا ديصي "امار ةّمَّلَس '”ناكو «ةرجشلا باحصأ

 وهو 66 عّوكألا ُنْب ةَمَلَس مولا الاجر ريخ » :ةنيدملا ىلإ [خ /ب /؟7541/ هفرصنم

 » :يبنلا هل لاقف ةَراَرَفو ° ناَفَطَغ اهتذخأ نيح هيي هللا لوسر حاقل ذقنتسا يذلا
 8 5 5 r 1 ع وم دع ب 4 هه ها 2 سك
 ةنس :ليقو ٠ نيعبسو عبرأ ةنس يفوت «هتيحلو هسأر ٌرْمَصُي ناكو ©” « ْحِحْسأَف َتْكَلَم

 اذكو © «نيعبسو عبرأ ةنس يف ربز نب ظفاحلا هركذو ( ””ةنس نوناث هلو نيتسو عبرأ

 يف عياب مث لَو يبنلا عياب نم لوأ يف ناك هنأ » :هنع ركذو «هباتك يف ظفاحلا نکسلا نبا هركذ

 .ناكف (ق) ةخسن يف )١(

 (01/11) يزملل لامكلا بيذبت ء(١١٤١ /۳) مِلْسُم حيحصو :(1577/4) يِراَخَّبْلا حيحص (؟)

 .(5157) مقر

 .لاقف (ق) ةخسن يف (۳)

 نم هتبثأ امو 14٠(. /؟) بلا دبع نبال باعيتسالا يف ءاج امل ةقفاوم يه. انلاجر (خ) ةخسن يف ()

 ٍناَرَبَطلل ريبكلا مجعملاو « (7117/0)مقر )١5١/15( ناَّبِح نبا حيحص يف ءاج امل قفاوم (ق) ةخسن

15). 

 اهريغو ٍدَّرَق يذ ةوزغ (45) باب هِريّسلاَو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسُم اهجرخأ ثيدح نم ةعطق )0(

 .(۱۸۰۷) ثيدحلا 589/9 ١(

 ةيابغ .ناليع نب سْيق نب دْعَس نب نامَطَغ ونب مهو «ةيناندعلا نم ناليع سيق نم نطب :ناًمَطَع ونب (5)

 )۳٤۸(. يِدْنَمَقْلَمْلل برألا

 44١(. /7) بيطلل ةيبرعلا لئابقلا ةعوسوم . نايبذ نب ةّراَرَق مهسسؤم ىلإ ةليبقلا بسن دوعيو ةليبق (۷)

 ىلع اوراغا يتلا ةَوْرعْلا َيِهَو درقلا تاذ ةوزغ (0”7) باب «يزاغملا (57) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ (۸)

 داها (۳۲) باتك يف مِلْسّمو هظفلب (۴۳۹۵۸) ثيدحلا )١675/4( ثالغب ري لبق لي يبنلا حاَقِ

 .هظفلب )١805( ثيدحلا ١( 577 /۳) اهريغو ٍدَرَق يذ ةوزغ (40) باب ِريّسلاَو

 .(417 )١/ يِزْوَْلا نبال ثيدحلا بيرغ .وفعلا نسحأو لهس :يأ حشا :هلوقو

 ۲۲١(. /۱) يِوَوَلِل تاغللاو ءامسألا بيذبع «(4 /۲) ريلادبع نبال باعيتسالا (9)

 . 15١( /؟)رّجَح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )7571/١(« يِوَرَّثلِل تاغللاو ءاسألا بيذبت(١٠)

 )۱۹٤/۱(. رْبَر نبال مهتايفوو ءالعلا دلوم()



 ( ها76ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
aK0 م ب اا 0 0  mrn 

 ٌةَفَجَح هاطعأف الرع خي ينلا ارو «سانلا رخاوأ يف ةثلاثلا.يف عيابف هاعد مث «سانلا ٍطَسْوَأ

 © شاو ر يِقْسَأ “ ' هللا دَْيُع نب ٌةَحْلطًِاعيبَت تنك :ةّمَلَس لاقو رَ وأ

 «.  ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ اًرجاَهُم يلامَو ِلْهَأ ٌتْكَرَتَو همام نم ُلُكآَو همد
 .هكذ هلوطب ثيدحلا ركذو

 :حرشلا

 ةكرتشملا ظافلألا نم نْيَعلاو  -ًاضيأ- نّْيَعلاوُد :لاقيو «سوساجلا :(ُنْبَعلا»

 يف ناترقت امو ءَناَنْيَع ةبكُر ٌلكلو هةَبْكُرلا نْيَعو «ءاملا نيَعو «ةيؤرلا ةّساح ىلع قلطُي
 ِناَريْلا ِنْيَعَو «ُصاَللا لاما :نّْيَعلاو اتيا :نْيَعلاو ءسمشلا نْيَعو «قاسلا دنع اهمَّدقم

 :لاقي هُّسْفن:ءيشلا نْيَعو «هرايخ :ءيشلا نّيَعو ءىرخألا ىلع نيتفكلا ىدحإ جرت يهو

 ليلق لبو هةَنياَعُم دعب :يأ نبع دعب ارا بلطأ ال :مهلوقو هيب وه وهو ءَ وه وه
 نم ٌةباحسلا تأشن :لاقي ” قارعلا ِةَلْبِق نيمي ْنَع ام :نْيَعلاو ءسانلا ليلق :يأ «نّعلا
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 نم نّيعلاو ٌقدلب:ِنْيَع سأرو «ٌلَبَج:ِنيَعلا دّوسأو «علقي ال مايا ٌرطم :نيعلاو «نيعلا لبق

 للف تبغ اذإف هارت ٌتْمُّدام ٍدْبَعلاك وه :يأ ءَنْيَح ٌدّبَع وه :لاقيو «مجعملا فورح

 ٩(. /۲) يرشخزلل قئافلا .ةقراطم دولج نم لومعملا سرتلا يهو :ُهَقَرَدلا ُةَفَجَحلا

 ريثألا نبال ةباغلا دسأ .ها “+ ةنس تام «دمح وبأ يملا ِيِشَرَقْلا ناْْفُع نب هللا دْيَيُع نب ةَحْلَط

 . )110 مقر ( 85- 35 /9)

 .(10/7/15) ِمِلْسُم حيحص ىلع يوَوَنلا حرش .هوحنو رابغلا هنع ليزأل ةسحملاب هرهظ كحأ :يأ

 ثيدحلا ١47( 5 /۳) اَهِرْيَغَو ٍدَرَق يذ ةوزغ (40) باب ِرَيّسلاَو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسُم هجرخآ

 . هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (181)

 .(4-411 /۳۵) يدين سورعلا جات

 ةَقوُكْلاو ةّرصَبلا اهب داريف «ناقارعلا :لاقي دقو «تارفلاو ةلجد اره اهيف يرجي يتلا ضرألا :قارعلا

 برعلا لود نم ةلود مويلا يهو «قارعلا نص ةفورعم لبابو «لباب ضرأ قارعلا :لاقي ناكو

 )۲١(. يدالبلل ةيفارغجلا ملاعملا مجعم .دادغب اهتمصاع



 (ها؟4تز يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 4 نيلم مَنَصْنلَوف :ىلاعت هللا لاق ءاعيمج ظفحلاو ماركإلا يف يِنْيَع ىلع تنأ:لاقيو

 ٌءاقسو لجل ا نّيَحَت هنم :لوقت هيف بيع كلذو ءةقيقر ٌرئاود يهو ءْنْيَع :دلجلا يف لاقيو
 () تو قوم

“f 5 1۳  
 ° .هل نامأ ال نم هبراقي نمو «يبرح ا سوساجلا لتق ىلع ليلد هيف

 .ابراه ليتقلا ناك نإو ءِبّلَّسلا ذخأ نم مدقت ام ىلع ليلد هيفو

TM nfo slr 8 م( )°( 58 3 7 530 . .٠ 
 :هلوقل « مدقت ام ىلع ماّمولا ليفنتب بجي انإ بلّسلا نأ :كِلاَم لوقل ليلد هيفو ٍ

 . ءاشنإلاب هرعشملا ةرابعلا هذهب هنع ربعُي مل عرشلا لصأب ابجاو ناك ولو «4 ُهَبَلَس يِنَلعَتف»

 .ملعأ هللاو" .بّلّسلا عيمج قاقحتسا ىلع ليلد هيفو

AOر س  

 .(۳۹) ةيآلا «هط ةروس (1)

 حاحصلا هباتك يف يروح ا هركذ امل رصتخم يه ينا كاملا ركذ امك نيعلا ظفلل تاقالطإلا هذه (؟)

 ةغللا مولع يف رهزملا هباتك يف يطويسلا اهركذ دقف ِناَريمْلا ِنْيَعَو :هلوق ادع )/ ١١۸۸-۸۷(.

 حتفلا بأ نباو )١١7(« يناعملا قارتفاو ينابملا ناقتإ يف يقيقدلا نينب نب نايلسو «(757/1) بدألاو

 )١٠٤(. عنقملا باوبأ ىلع علطملا يف يلعبلا

 يِوَوَّنلا حرش «(71/5) ضاَيِع يضاقلل ملعملا لاكإء(١١۲ /5) ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ ()

 يِيْيَعْلل يراقلا ةدمع «(۱۹۹/1) رجح نبال يرابلا حتف :(17//517) ٍمِلْسُم حيحص ىلع

(TAV 

 . ١٠۷و۰٠۷ ص ۲ج عباسلا ثيدحلا ءداهجل ا باتك يف كلذو

 .1۹۷ ص ؟ج عباسلا ثيدحلا ,داهجلا باتك يف كلذو

 .مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . ءايشألا (خ) ةخسن يف

 .(۲۳۳ /4) ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ



 (ها74ت) يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
POONAاال ااا اناا 01017  CC CCCP CCCت  e 

 :غسأاتلا ثيدعلا ©

 ءاهيف ُتْجَّرَكَف ءِدْجَ ىلإ َةيِرَس كو هللا لوسر َتَعَب١ :لاق هتف رمع نب هللادبع نع

 «.٠ ایج اعبي هللا لوسر اتمت اري ركع يا اَنهْس ثّ ءو الإ بص
 [ق /أ /١17]/:حرشلا <

 س

 .ةئم عبرا ايارّسلا ريخ :لاقُي ءاَياَرَس عمحلاو «شيجلا نم ةعطق:؛ ُةيرّسلا »

 ©9,اياَرَّسلا ثعب ىلع ليلد هيف

 تا س تَناَكَف ١ :هلوقل ”«هومنغ اب اوصتخا ةيِرَّسلا هذه لهأ نأ ثيدحلا رهاظو

 ةيرّلا نأ -لاعت ها هحر- كلام بهذم اذهو ءاهيف هريغ وأ شيجلا ةكراشم يضتقي ام هيف سيلو

 هيلإ عجرت التومو اه ًادز نوكي ثيحب اهنم ًابيرق سيل شيجلاو اهلصأ نم ةدرفنم تناك اذإ
 درت اّمإف هانفصو ام ىلع شيجلا ناكو شيجلا نم تجرخ ول امأ «””شيبلا نود اهل ةمينغلاف

 .ركسعلا لهأ ىلع تمنغام'

 «بجاولا ىلع ةدايزلا - اهحتفو ءافلا ناكسإب - ُلَعَّبلاو لفتلا :« اَََقَتَو » :هلوقو

 "74 لالا نع واكف :ىلاعت هلوق يف ةلفان ةمينغلا تيمسو . تاولصلا ةلفان هنمو

 ثيدحلا )٤/ //١91( دجن لبق يتلا ةّيرسلا (0 5) باب «يزاغملا (1۷) باتك يف يالا هجرخأ

 ثيدحلا )١1758/1( لافنألا (۱۲) باب «ريسلاو داهجلا (۳۲) باتك يف ملسَمو «هوحتب )٤٩۸۳(

 .اًريِعَب َرَشَع یا رارکت عم هفورحب ( 0

 نبال برعلا ناسل ء(۱۷۲۸ /۲) يرهوجلل حاحصلا ء(١١۳ /۲) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 حتفلا يبأ نبال عنقملا باوبأ ىلع علطملا 2354 /۳۸) يدّيبرلل سورعلا جات 0187/1 5) روظنم
 .01/) يِوَوَتلِل هيبنتلا ظافلأ ريرحت ء(١٠۲) يلعبلا

 .(05/17) مِلْسُم حيحص ىلع يِوَوَّنلا حرشء(١۲۳ /5) ديِعْلا قیقد نبال ماكحألا ماكحإ

 .اومنغ (ق) ةخسن يف

 .(17 4 )٤/ ماكحألا ماكحإ يف امك ديِعلا قیقد نبا هركذ ام ىنعم اذه

 ١۳١۳(. /۲) حاحصلا يف يِرّمْوَجْلا اهيلع صن دقو ةّيِطَع نبا مالك نم تسيل ةرابعلا هذه

 )١(. ةيآلا «لافنألا ةروس



 ( ها74ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضاير
rL arka119000 سس 2  

 © هيِطَع نبا هركذ ايف كك هللا ىلإ ءاعدلاو“” [نيدلا] ةيامو«داهجلاب مايقلا ىلع ةدايز اَّئأل

 ̂ .دلولا دلو -ًاضيأ- ةلفانلاو

 “.اهاري ةحلصمل ةازغلا ضعبل ماَمإلا هلعجي ام ىلع َلْقّنلا نوقلطي ءاهقفلاو

 هرخآو منغملا لوأ يف زوجيو ةمينغلا لبق زوجي ال هنأ كلام بهذمف لحم يف اوفلتخاو

 الو «لاتقلا درب نأ دعب سمخلا نم نّإيُح موي ب يبنلا لفن انإو :لاق ””«داهتجالا ىلع
 © .سمخلا نم الإ هدنع نوكت

 لاقو «سيمختلا لبق ةمينغلا دعب الإ لفن ال :[خ /1/775] / دّمْنَأو يعفاشلا لاقو

 كلام نب سنأ لاقو «”[هدعبو] سيمختلا لبق ءاش © [ىتم] ماَمإلا لفني :يِصَحَّنلا

 يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا ىلإ برقأ هتبثأ امو « ةزوحلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .(545/؟) َةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا .تارابعلا هذه يناَِكاَقْلا هنم ذخأ

 ٤۹٦(. /۲) ةَّيِطَع نبال زيجولا ررحملا

 .(85 *) يناهفصألل نآرقلا ظافلأ تادرفم ١١١١(« /۲) يرهوجلل حاحصلا

 .(77 5 )٤/ ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيِقَد نبا كلذ ركذ

 ء(۹۸٤ /۲) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا ((7 ٠ - ۲۹ /۳) ىربكلا ةنودملا (557/؟) كلا أطوملا

 .73/9"0) قاّوَملل ليلكإلاو جاتلا

 ربلادبع نباو ء(١٠۲) تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا ِكِلاَم مالك لقنو «07 /۳) ىربكلا ةنودملا

 ٤۸٩(. /۳) داعملا داز يف ةيِوَمْلا ميق نباو ١14٠( /) ىقتنملا يف يجاَبْلاو 27١ /5) راكذتسالا يف

 نيقلتلا :(؟514) ربلادبع نبال يناكلا ء(١۱۷ /۳) يِحاَبلل ىقتنملا ٠١( /۳) ىربكلا ةنودملا

 ةريخذلا ((84) ييناَوَرْيَقْلا ةلاسر )٠٠١(« بجاحلا نبال تاهمألا عماج ء(۱/۱٤۲) باهولادبعل

 .(477 /۳) فاَرَعْلل

 يذلا ردصملا يف ءاملو « مالكلا قايسل قفاوملا « باوصلا هتبثأ امو « ّْنَم : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ٤۹۸(. /۲) ةّيِطَع نبال زيجولا ررحملا . تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ

 يف ربلادبع نبا هنع كلذ لقن اك ءيِصَحّنلا نع تباث كلذ نكلو «يعم يتلا ةخسنلا يف هدعبو :دجأ م

 )577/1١5(. ديهمتلا



 (ها؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :قاحشإو © دحأو ءيِعاَّروَألا مهنم ةعاجو م ياقلاو لومو ةَ نب ءاجرو

 نيب يقابلا مسقي مث«ساهآلا ةعبرأ نم ماَمإلا لفني مث ءسمخلا جارخإ دعب الإ لفن ال

 ° .سمخلا سخ نِ مامإلا لفني نإ: يسا نبا لاقو «سانلا

 فاضأ هّنأل سما نم م ناك ليفنتلا اذه َّنأ ثيدحلا اذه ظفل نم رهظي يذلاو :ق

 ةعبرأ وهو "[هقاقحتسا] مهل ررقت ام ىلإ ةراشإ هنإ :لاقُي  دقف ؛مه: امه ىلإ رشع ىنألا

 ًالاتحا كلذ ريغل خل لمتحم ظفللاو :لاق ءِسّمُخْلا نم لفنلا ىقبيف يف مهيلع ةعزوملا ساخألا

 سيلف ظفللا ةههج نسم سرا نيالإ لنا اذه نوكي نأ مهضعب دعبتسا نو اير

 7 .رخآ عضوم نم سو | نم لفنلا اذه نوكي نأ نيبت هنإ :ليق دقف «ريثكلا حض

 «سرفلاو «ةماعلاك ءرهظيامم ماّمإلا هلفني ام نوكي نأ هلك كد اک كلام بحتساو

 ةنس تام «ةشلاثلا نم «هيقف ةقث «ينيطسلفلا ءرصن وبأ :لاقيو «مادقملا وبأ ءيِدْنِكْلا ةَرْيَح نب ءاجر

 .(۱۹۲۰) مقر (۲۰۸) بيرقتلا 4 م تحخ . ه0

 ةعبارلا نم دباع ةقث ءيفوكلا «نمحرلادبع وبأ «يدوُعْسَلا دوُعْسَم نب هللادبع نب نمحر لادبع نب ماقا
 .(0 559) مقر (40*) بيرقتلا ٤. خ ءاهلبق وأ ه١١ ٠ ةنس تام

 . (0۳۸ /۳) مهفملا يف ٍيِْطْرَقْلا هنع كلذ لقن

 هلك كلذ لقن انه ىلإ سيمختلا لبق ةمينغلا دعب الإ لفن ال :دّمْنَأو يِِفاَّشلا لاقو :يناَهِاَقْلا لوق نم

 ّنَبْلا دبع نبا -ًاضيأ- لقن دقو ء(۹۸٤ /۲) هفورحب يناهكاَملا ركذ امك ءزیج ولا ررحملا يف ةَّيِطَع نبا

 جارخإ دعب الإ لفنال :دّمْحَأوءيِعاَرْوَألاَو «ماقلاو لومو «ةّوْيَح نب ءاجرو يتلا لوق
 .(05 )١5/ ديهمتلا يف بسلا نباو ءسمخلا

 ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .دقو (ق) ةخسن يف

 .(؟1"ه )٤/ ترابعلا هذه يناَهِكاَْلا هنم ذخأ يذلا

 ذخأ يذلا ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ يف ءاج ال ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 )٤/ ٠۳١(. ترابعلا هذه نناّمِكاَقْلا

 ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ءادج ليلقلا الإ هصن هبلاغو ديِعْلا قيِقَد نيا مالك يهتني انه ىلإ

(Yo) 



 (ها٠؟4تر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
neع ع م م ص صصص ممم سمس م صصص م م صين يمس ببن يتسم عدمت تييييتستست  Tmranا “ت  

 وأ اولؤل وأ ةضف وأ ابهذ ماَمِإلا لفني نأ ءاملعلا ضعب عنم دقو :ةّيِطَع نبا لاق .فيسلاو

 .ملعأ هللاو .ءىش لك نم زئاج لفنلا :مهضعب لاقو ءاذه وحن

AOLس  

 صن اذه انه ىلإ رهظي ام ماَمإلا هلقني ام نوكي نأ - هللا همحر - كلام بحتساو :ِناَهِكاَقْلا لوق نم )١(

 يِيطْرَْلا كلذ لقنو :(444-- 49. /۲) زيجولا ررحملا هباتك يف مهنع كلذ لقن اك ءةّيِطَع نبا مالك

 .(0755 /۷) هعماج يف



 ( ها74ت) يناهكاَّقلا يلع رمعن ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رشاغلا ثيدحلا ©

 ُحَهْرُي َنيِرِخَآْلاَو َنيِلّوَأْلا هلل مج اذإ » :لاق كلي يبنلا نع #64 رمع نب هللادبع نع
 ٩ .« نف نب نال ُةَرْدَخ هذه :لاقيق « '[ هب ُفَرْعُي] ول رداع لکل

 : حرشلا

 ° ٌدِداَغ وهف هب رّدَغ :لاقي ِءاَفَولا كرت :ةغللا يف :«ٌُرْدَعلا »

 مالعألا نود يهو ُدِراَطَلا يهو :يِرَمْوَجْلا لاق .ٌةَيِوْلأ اهعمج ٌدملاب :اوللا »و

 ° دونبلاو

 اهمدقتي نأبق برحلا يف امأ «هرهاظ اذهو اهريغو برحلا يف ردّعلا رمأ ميظعت هيف

 60 .ق هلاق اوج وب لاقي ثيح وأ «ةوعدلا بجت ثيح وأ «هوحت ^ إ1 ناما

 ةغللا ثيح نم وأ فرعلا ثيح نم ةوعدلا كرت ىلع ردغلا قالطإ ينعأ رظن هيفو

 توبث عرف بلاغلا يف ءافولا ذإ «ةغللا لهأ نع هلق مدقت امك«ءافولا كرتب هانرّسف اذإ

 امو «هدهعب هل قوا :لاقيو 274 هنأ برم ورک کوا نمو ٍِظ :ىلاعت هللا لاق «ةدهاعملا

 نيبو ودعلا نيب ةدهاعم وأ ءدهع مدقت يطعي هلك © اذهف «[ق /ب /170] / هدهعب هل فو

 ١١( يِراَخُبْلا حيحص يف ءاج ال ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )١05 /5( ثيدحلا )1050(«

 ثيدحلا ( 1720/9 مِلْسّمَو )1795(. ْ

 )٥۸۲۳(« ثيدحلا (51 /۵) مهئابآب سانلا ىعدي ام (44) باب (۸۱) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 ثيدحلا (17259/9) ردغلا ميرحت )٤( باب ءريسلاو داهج لا (۳۲) باتك يف ملسُمو « هوحنب

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب(1070)

 .(8/0) روظنم نبال برعلا ناسل (570 /1) حاحصلا يف يروا مالك صن اذه

 ١18١(. 5 /۲) يرهوجلل حاحصلا

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 )٤/ ۲۳١(. ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيِقَد نبا هركذ ام ىنعم اذه

 )١11(. ةيآلا هةبوتلا ةروس

 .اذهو (ق) ةخسن يف



 ( هال 84ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
mnn uueےل ےل ب حججم ييييمسوس اخس  

 ىلع نيفنصملا نم ةعامج حلطصا دقو .مه ل ءافولا اوكرت مَآ :مهيف لاقي ىتح مهمهد نم

 ^ .برحلاب اذه لثم يف ردغلا صيصخت

 مل دهاعم لك ىلإ ةبسنلاب هريغو برحلا يف نوكي لب كلذك -ًاضيأ- يدنع وه سيلو
 - وهو «ردغلا هب رسفملا هنيعب ءافولا كرت كلذ نال هردغ :هيف لاق ِهَّنإف «هدهعب هل فوُي

 .هيلع لدي ليلد ىلإ جاتحا هصيصخت ىعدا نّمَف «مومعلا ثيح ني ثيدحلا رهاظ -اضيأ

 بنذلا ةلباقم باب نم كلذ نوكي دقو «ىمظٌُعلا ةحيضفلاب رداغلا بقوُع دقو :ق
 ىلع هترهش وهو هضيقنب بقوعف هردغ ىفخأ رداغلا َّنإف «ةبوقعلا يف هدض بسانُي اهب
 مهب فيرعتلاو «سانلا ةرهش ىلع لدي ام انهاه يورملا ظفللا اذه ينو ءداهشألا سوؤر

 ىلإ ةبسنلاب ةمايقلا موي يف نوعدُي سانلا نأ» :يك ام فالخ «مهئابآ ىلإ ةبسنلاب ةمايقلا موي

 )١( ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيِقَد نبا مهنع كلذ لقن )٤/ 770(.

 .ةردغ (ق) ةخسن يف (؟)

 .(778 )٤/ ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك ديلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ (۳)

 . (مهتاهمأ ىلإ ةبسنلاب ةمايقلا موي يف نوعدُي سانلا نأ » :يكُ ام فالخ:هلوق امأ

 انثدح «لاله نب رشب نب يلع انثدح ينا دمحم نب دمحم انثدح :لاق- هللا همحر - يدع نبا هجرخأ

 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ليوطلا ديمح نع «يرازفلا ناورم انثدح «يِرَّطلا ميهاربإ نب قاَحْسإ

 . هركذف ل

 :ثيدحلا جيرخت

 يزوج ا نباو ءركذلا قباسلا قيرطلا ني 2747” /1) لاجرلا ءافعض يف لماكلا يف يِدَع نبا هجرخأ

 .يِدَع نبا قيرط نم امهالك (۴۳۷۴ /۲) ةعونصملا ىلآللا يف يطويسلاو ء(١١٤ /۲) تاعوضوم ا يف

 :مكحلا

 ءافعض يف لماكلا.ثيدحلا ركنم ميهاربإ نب قاّحْسِإو «دانسإلا اذهب نتملا ركنم اذه :يِدَع نبا لاقو

 .(0517 )١٠١/ يرابلا حتف يف يِدَع نبا لوق رجح نبا لقن دقو «(17/) مقر ۳٤۳( /۱) لاجرلا

 نع ديم نع؛يرازفلا تاورم نع «يربطلا ميهاربإ نب قاَسْسإ هاور:يِيِدَقُّلا رهاط نب دمحم لاقو
 ع ِ .(71/85 /5)ظافحلا ةريخذ .اذه قاّحْسِإ ىلع هيف لمحلاو ءدانسإلا اذهب نتملا ركتم اذهو «سنأ



 | (ه٤۷۲ت ) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضاير
 نوكي ىتح مهئابآب سانلا ةلمُج فيرعت ىلع لدي ام ثيدحلا اذه يف سيل :تلق

 ءالؤه َّنأ عم ءًاصوصخ ًاماع نوكي نأ هيف ام“”ىبتأو "” رخآلا ثيدحلا "”كلذل اضراعم

 تاقثلا نع يتأي ءادج ثيدحلا ركنم ءضاّيِع نب لضفلاو «ةنييع نبا نع يوري :ناّبِح نبا لاقو
 مقر (171/1-178) نيحورجملا .بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح ةباتك لحي ال .تاعوضوملا ءايشألا

(60). 

 مقر )١١18( حيحصلا ىلإ لخدملا .ةعوضوم ثيداحأ ةنبيع نباو ءلْيَضُملا نع ىور: مكاحلا لاقو

(09. 

 تاعوضوملا .قاّحْسِإ هب مهتملاو «حصي ال :لاقو «يِيَع نبا قيرط نِ يِزْوَجْلا نبا هدروأو

 )0/45١(. ٠

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا دنع رخآ اقيرط هل نأب ۳۷١( /7) ةعونصملا ءيلآللا يف يطويسلا هبقعتو

 .(١011؟545)ثيدحلا((7١؟/١5)

 « مهتاهمأب 7: هصن اذه نإف «هنم دهاشلا عضوم يف اذهل رياغم هنأ عم وهو :ينابلألا خيشلا لاق

 .(571 )١/ ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس.نيظفللا نيب ناتشو«« مهئامسأب 7: هصن وهو

 ةعيرشلا هيزنت .ادهاش حصي الف ءرشب نب قاَحسإ ةَفْيَذُح يبأ قيرط نم وه :لاقف قارع نبا هدر دقو

.(A1/۲) 

 نب قاحشإ نأل ءكلذك سيل اذهو «هفعض دتشي ال نأ دهاشلا يف طرشلا نال :ينابلألا خيشلا لاق

 يف لماكلا )١/ 1۲١(« ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس .ثيدحلا عضي نم دادع يف اذه رشب

 .(۱۷۲) مقر (7 47 )١/ يلع نبال لاجرلا ءافعض

 هللا َمَمج اَذِإ >:ًاعوفرم رمع ثيدح نم حيحصلا يف هفلاخي ام تبث دق و ٩1۳[: ت ]قارع نبا لاق مث

 ةعيرشلا هيزنت . نال ِنْب نال ةَرْدَع وِذَه لاقيف ارل رداع لكل مهري َِماَيِقْلا َمْوَي َنيِرِخآْلاَو َنيَوأْلا
 .( ممطر

 )57١/١(. ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس .عوضوم : ثيدحلا اذهيف ينابلألا خيشلا لاق

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.اذه (ق) ةخسن يف )١(

 .ل16 ص ۲ج هجيرخت عم هيلإ ةراشإلا تقبس (؟)

 .ىبنأو (ق) ةخسن يف (۳)



 (ها*ةت ) يناهكاَْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

ATE :ا هلا فا  
 ماعلا ثيدحلا لعلف «مهيلإ ردغلا فيضأ انإو ءاوداني مل مهئابأ ىلإ ةيسنلاب نيصوصخملا

 .ملعأ هللاو .هصن وأ هرهاظ وه امك ءادنلاب صوصخ



 (هال؟4تز يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رشغ يداحلا ثيدحلا ©

 هللا لوسر يِزاَعَم ضب يف ْتَدِحُو ةََرْها نأ :هقف رمع نب هللادبع نع

 © نايصلاَو ِءاَسلا تق دلع هللا لوسر َرَكْنَأ وقم

 :حرشلا

 نإف «نلتقيف يأر تاوذ نكي نأ الإ َنْلِتاَقُي م اذإ َّنَتَقُي ال ءاسنلا نأ هملعأ فالح ال

 ءالفالإو ُتَّلَيُق ْتَّلَتَق ” نإف :ثلاثلا يف قرفي لاوقأ ةعبرأ كِلاَم بهذم يفق ٌنلتاق

 يفو «نالوق ةراجحلاب يمرلا ىلع ترصتقا نميفو ؛ةّصاخ اه اتق دنع لتقُت :عبارلاو

 دقو اقهارم نوكي نأ الإ فالخ الب لتقي ال -ًاضيأ- ىبصلاو «نالوق 7 نهنم تابهرتملا
3 

 ءاسنلا ينعأ - ا( انباحصأ ّنَمْخَأَو ©” مهوحنو لافطألا فالخب  غلابلاك وهف لتاق

 «مهكرت روهشم اف نيملسُلا ىلع ةنوعم الو مه يأر ال نم ينافلا خيشلاو يّمَّذلا - نايبصلاو

 نأ الإ © [كرشملا هابأ مِلْملا لتقي ال :انباحصأ لاق «هوتعملا لتقي الو «"” نولتقي :ليقو]

 © .هسفن ىلع هفاخي نأب كلذ ىلإ هرطضي

 ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .اهنع ثحبلا دعب اَماََّس ْنَم رأ مل ةلوتقملا هذه :نّقَلْلا نبا لاق

 مب(

 )۱١۹۸/۳( برحلا يف نايبصلا لتق )١45( باب «ريسلاو داهجلا (10) باتك يف يراَْبْلا هجرخأ

 ءاسنلا لتق ميرحت (8) باب «ريسلاو داهجلا (7؟) باتك يف مِلْسُمو «هوحنب (5851) ثيدحلا

 .هفورحب (11/45) ثيدحلا ٠ ۳/ ١1755( برحلا يف نايبصلاو

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .نأب (خ) ةخسن يف

 .نهيف (ق) ةخسن يف

 .(757) تاهمألا عماج يف بجاحلا نبا اهركذ دقف لئاسم نم قبس ام

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . مهريغو (خ) ةخسن يف

 .(۳۹۸ /۳) ةريخذلا يف فاَرَقْلا كلذ لقن

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .0914/1) ةنيمثلا رهاوجلا دقع هباتك يف درو اک« شاش نبا مالك صن اذه



 - (ها؟4ت) يِنامكاَقْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ينافلا خيشلاو دعقملاو ىمعألل ناك اذإ هنأ ىلع ةعبرألا ةمئألا قفتاو :ةَريَبُه نبا لاق

 اقف دتر ير مف نكي اذ اوفطتخاو لعق بی هنأ ريدتو يار ساوصلا لهأو

 نعو «[خ/ ب /١191/ مهلتق زوجي ال :”دّمْنأو © ةَقيِنَح ر كك
 © .مهلتق زوجي :امهرهظأ نالوق د

 مدع لص - نايبصلاوءاسنلا لت مي يي - عكا ذه لوف
 يف لاتقلل لهأتي الو” لتاقي ال ْنَمو ,ةدسفملا عفد هيضتقي ام هنم حيبأ انإو ءسوفنلا فالتإ

 يفام عم اذه «عنم لا وهو مهيف لصألا ىلإ َّمِجّرَف «نيلتاقلاك ررضلا ثادحإ يف سيل ةداعلا

 نبال يفاكلا :(25 55 /7) باهولادبعل نيقلتلا 2١5 /7 ) يِجاَبْلا ىقتنملا «(5 /۳) ىربكلا ةنودملا

 «(4۸) يِبْلَكْلا يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا 50525 ٍفاَرَقْلل ةريخذلا ء(۸٠۲) ريلادبع

 - ٠٣١ /۳)باّطحلل ليلجلا بهاوم «(۱۰۱)لیلخ رصتخ 0١*07 /۳) قاّوملل ليلكإلاو جاتلا

 هوو

 ٍناَنيِغْرَمْلل ةيادبلا حرش ةيادهلا ٠١١( /۷) يناَساَكْلل عئانصلا عئادب 7٠١(. /۲) يدغسلا ىواتف

 ۱۳١ - ۱١١(« /5) يفكصحلل راتخملا ردلا )١١5(« يناتيغرَملل يدتبملا ةيادب )5/ ١7-2378

 نبال ريدقلا حتف حرشء(۲۹۵ /۳) يدنقرمسلل ءاهقفلا ةفحت «(7 55 /۳) يِعّلْيَّزلل قئاقحلا نييبت

 .(ع04 - ٤٥۲ /4) ماا

 ةمادق نبال يناكلا (١؟8/4) يِواَدْرِمْلل فاصنإلا ۲٤۹ - ٠٠١( /4) ةمادق نبال ينغملا

 عدبملا «(2171/5) ةّيِمْيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا )١017(« ةمادق نبال هقفلا ةدمع «((77177/4)

 يلعبلل تاردخملا فشك ((1917/5) حِيْقُم نبال عورفلا 77-407778 /۳) حِلْفُم نبال

 .(1/5) يتوب عبرملا ضورلا (/)

 لقن ۲١( /۷) يلاّرَعْلل طيسولا «(۲۳۳ /۲) يِزاَريَّشَلل بذهملا ء(۲ )٠١/ ٤١ يِوَوَتلِل نيبلاطلا ةضور

 باهولا حتف :(173) يوزر عاتقإلا «(48/15) منم حيحص ىلع هحرش يف يوَويلا هنع كلذ

 .(1954 /0) يِراَصضُنَألا ايركزل جهنملا حرش ٠٠*7(« /۲) يِراَصَنألا ايركزل

 .0701/؟) همالك صن هبلاغو ءاملعلا ةمئألا فالتخا هباتك يف درو امك تَرْيَبْش نبا مالك يهنتي انه ىلإ

 هنم لخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «مالكلا قايس ىلإ برقأ هتبثأ امو« لتاق « طوطخملا يف

 .(175/5) ديِعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا



 ( هت يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 LS TT etka mri aaa kmna nma اتا 11001001101 ناطقا ناشسال71701107101700ا نسا

 َعِْفْرَق ءابلاغوأ اريثك هيلع“ نونوكي اهب ديدشلا ثبشتلا مدعو «ليملا نم نايبصلا سوفن

 هللاو "”.مهئاقب دنع مهتياده ءاجرو «رضاحلا لاحلا يف ةلتاقملا ةدسفم مدعل ءلتقلا مهنع

 .[ق/أ /177]/ .ملعأ

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا مالكلا قايس ىلإ برقأ هتبثأ امو« لتاق ء طوطخملا يف )١(

 )٤/ ۲۳١(. ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ٍناَهِكاَفْلا

 )٤/ ۲۳١١(. ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو اک ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ ()



 (ها؟4ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رشف يناثلا ثيدحلا ©

 َ]ْمَقلا ايك ماعلا نب َريتْزلاَو ء ٍفْوَع نب نمحرلا َدْبَع ن » :كِلاَم نب ٍسّنَأ نع
 ~M ا

 .«ونَ ةَ يرل ا ص يف اک صر اک وازع يف هلا لوسر ىلإ

 ءوسب كشلا نع كرابخإ :ىَوْكَّشلاو ءرثكأ لوألا ّنأكو ءٌتْيَكَش و ُتْوَكَش :لاقي

 مسالاو «ةاكشو کشو ةَياَكِشو ءىَوْكَش :ردصملا ف يِرَمْوَجْلا لاق .كب "7 هلعف

 ̂ .ىَوْكَّسلا

 .برحلا يف ريرحلا سبل زاوج ©” مدقت دقو

 اذهو «حالسلا عفد يف هماقم هريغ موقي ال يذلا جابيدلا سبل براحملل اوزاجأ : ق

 يف اهعفد يف كلذل نيعت ُهَلَعَلَو هيف ةروكذملا ةحلصملا هذه لجأل «هزاوج ىلع لدي ثيدحلا

 °” .رظحلا ليلد مايق عم ةحابإلا لجأل ةصخر يوارلا ُهاَّمَس دقو «تقولا كلذ

 .ملعأ هللاو""”.ةكحلا لجأل ريرحلا سبل يف ءاج امك اذهو :تلق

 0٠١ /؟) ربلادبع نبال باعيتسالا . ه1 ةنس يفوت «هلادبع وبأ ءيِدَسَألا يِشَرُقْلا ماوعلا نب ريبزلا

 .(808) مقر (015-

 ثيدحلا ٠١۹۹( /۳) برحلا ين ريرحلا (40) باب ريسلاو داهجلا )٠۰( باتك يف يِراَخُْلا هجرخأ

 ناك اذإ لجرلل ريرحلا سبل ةحابإ (") باب «ةنيزلاو سابللا (۳۷) باتك يف ِمِلْسُّمو ؛هوحنب (؟0/7)

 .هوحنب (7175) ثيدحلا (9//17541) اهوحن وأ ةکح هب

 يذلا ردصملا يف ءاج ام قفاوملا «مالكلا قايس ىلإ برق (ق ) ةخسن نم هتبثأ امو. لعف (خ) ةخسن يف

 1751١(. /۲) يرهوجلل حاحصلا . تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم ذأ

 هركذ ىوكشلل قباسلا فيرعتلا كلذكو حاحصلا يف درو امك «يِرَمْوَجْلا مالك صن يهتتي انه ىلإ
 ۱۷٤١(. /۲) .اضيأ

 . ٠۲۲ ص ۲ج لوألا ثيدحلا «سابللا باتك يف كلذو

 .(177/5) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك هديِعْلا قیقَد نبا مالك صن يهتني انه ىلإ

 00 ٠59 /۳) برحلا يف ريرحلا ٠ ) باب هِريّسلاَو داها ۰ ) باتك يف يِراَّخّبْلا حيحص يف كلذو
 = يلف



 هج داهابتك_ح (ها؟4ت) يناّهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رشغ ثلاثلا ثيدحلا ©

 ع ي ي ا بالا نی رص نع

 ٍلوُسَوِ تئاگو «باگر الو لب هيلع دوما فجوُي م ا

 اًّسلاَو عاَرُكْلا يف يق ام لع مث د هس هلهَأ ََقَقَت لزب هلا

 :حرشلا +

 ٍلْيَخ نم وع رئم امف 8: ىلاعت هللا لاق "” «لامعإلا :«فاجيإلا»
 © .متلمعأ

 1 :رعاشلا لاق

 دو وب م سو

 اَمر افكر يلايَللا يع چ انجو اي لْيَللا ءاَوَط جان

 ءاهظفل نم اهل دحاو الو«ٌةلحار ٌةدحاولا ءاهيلع راسب يتلا لبإلا :«ٌباَكّرلا»و

 «عمجلا ىلع ةعقاولا ةدرفملا ءمسالا نيف ٍبْكَّرلا اًمأو "”.بّتُكلا لثم ءبُكُرلا عمجلاو

GS 

 اذإ لجرلل ريرحلا سبل ةحابإ (۳) باب َيزلاَو سالا (۳۷) باتك يف مِلْسُمو ء(۲۷۹۲) ثيدحلا

 اهوحن وأ ةكح هب ناك )/١555( ثيدحلا )5019/5(.

 )١( روظنم نبال برعلا ناسل .مالسلا |مهيلع ىسوم وأ «نوره لآ نم ربي دوهب نم يح )١ 5 /0؟7(.

  2باب سلاو دا هجا (10) باتك يف يابا هجرخأ )1١7 /۳( ثيدحلا ) )۲۷٤۸عم هلثمب

 ءيفلا مكح (5) باب «رّتسلاَو داهجلا (۳۲) باتك يف ملسُمو«هفورح يف ريسي فالتخا )۳/ ۱۳۷١(

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (1761/) ثيدحلا

 هيبنتلا ظافلأ ريرحت هباتك يف يِوَوُنلا كلذ ىلع صن )١١(.

 ةيآلا ءرشحلا ةروس )5(.

 حاحصلا يف يِرَمْوَلا مالك صن اذه )۲/ ۱۰۹٩(« /9)روظنم نبال برعلا ناسل 7017(.

 هناويد يف هيلع صن دقف تیبلا اذه امأو «ديبل نب ةبؤر نب هللادبع وهو ءجاجعلاوه )۳۷۳- )۳۷٤الإ

 .لْيَّللا لدب نيالا ُهاَوَط :لاق هنأ

 حاحصلا يف درو امك ءيِرَمْوَمْلا مالك صن اذه انه ىلإ ُباَكّرلاو ِيناَهِكاَفْلا لوق نم )١/ 15١(.



 ( ها74ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 1791 ب آت TET 710110701111101 Rarer سمس سس

 ىلع رغصُي ال ريسكتلا عمجو «ٌبْيَكُر :هريغصت يف موق ليلدب «بکارل ريسكت عمجب سیلو

 :رعاشلا لاق

 ادوسأب ”[تويب ْنِم ِتیب] ٍلْهَأ ىلا« *# ْمُكاحِر ٌنوعضاو ٌّبْيَكُر َنْيأو
 . كلذ وحنو ُلُجَرو ُلِجاَر هلثمو

 :ةيوحن ةدئاف

 :هجوأ ةسمخ نم عمجلا ىلع لادلا درفملا مسالا نيبو ريسكتلا عمج نيب قرفلا ملعُي

 .ريسكتلا يف رمتست ال درفملا مسالا ةينبأ نوكت نأ :لوألا

 .درفملا مسالا ينعأ اذهب هيلإ راشي نأ :يناثلا

 .رفاس وأ مدق بكرلا :انلوقك «درفملا ريمض هيلإ داعُي نأ :ثلاثلا

 .لجرلا وهو ءبكّرلا وه :كلوقك ءوه نع ًاربخ عقي نأ :عبارلا

 .مدقت اك« اهاوقأ وهو ءهظفل ىلع رغصُي ال نأ :سماخلا

 © .ليخلا :«ٌعاَرْكلا»و

 :-ىلاعت-هللا لاق «ريكذتلا نآرقلا ةخلو "7«ثنؤيو ركذي :«خآلّسلا»و

 بيكر ّنيأو :لاق هنأ الإ ةّديِس نبا تيبلا اذه لقن دقو . سانأ نم ران : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 .هركذ مث ديز وبأ هدشنأ مك كلذ لبق لاقو اَدوُهَأ ةماقم نم تيب لهأ ىلإ متاح َنوُعِضاو

 ناسل يف روظنم نباو «(۳۸۰ /۷) مظعألا طيحملاو مكحملا يف ةّديِس نبا هلقنو «( 24 )١/ صصخملا

 .ادوسأي تويب نم ىوريو :الاق اأ الإ صصخملا يف ةّديِس نبا ركذ ام سفنب )118/1١( برعلا

 . تيبلا ظافلأ ىلإ برقأ هنأل هتبثأ يذلا وهو

 يديمحلا يدزألل نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت ء(۳۳۹ /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم (؟)

 ٠١١(. /5) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا )١٤۲(«

 .079 0 )١/ يرهوجلل حاحصلا (9)



 ( ها؟4ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
kk remark man nakam krna knees arena a |رص يب  

 ام لك نأ ناسللا لهأ دنع طباضلا نأ كلذ نم ليلدلا هجوو 4 ْأوُدَُم كحيل
 حانج وحن ءةلعفأ ىلع عمج ًاركذم ناك نإ نيلو دم فرح هثلاث فرحأ ةعبرأ ىلع ناك

 ۰ © .ٌبقعأو ٌباقع وحن «لعفأ ىلع عج ًانؤم ناك نإو «ةحنجأو
 .ًاقلطم هب ُناعَتْسُي ام لك - نيعلا مضب - :ُهَّدْعلا مو

 نِ ءرهدلا ثداوحل هَتْدَدْعَأ ام :[ق / ب /1771/ - اًضيأ -ةّدُعلاو :يِرَمْؤَجْلا لاق

 ىلع اونوك :لاقي «دادعتسالا ةّدُعلاوءىّنعمب هداتعو هَنَّدَع رمألل دخ :لاقيءحالسلاو لالا
 م
 دع

2 

 :نيهجو لمتحي قو هللا ٍلوُسَرِل ريِضّلا ينب ُلاَوْمَأ تناك » :هلوقو

 نم هريغل اهيف قح ال ةصاخ ب هللا لو سرل تناك اأ كلذب داري نأ :امهدحأ

 .كي هنم اعربت - هسفنو هلهأ ريغل - اهنم هجرخي امي هللا لوسر جارخإ نوكيو «نيِمِلْسْما

 نم هريغل اهنم هجرخي ام نویو هريغو وه هيف كرتشي امم كلذ نوكي نأ :يناثلاو

 عنمي الو''”ء[فرصملا] يف كرتشملا لالا نم قحتسملا جارخإو ̂ [فرصملا] [نييعت]

 عم تدرو دق [خ /1/1771/ ةظفللا هذه َّنأل 4 ءولرسَر لعد أا 0 :هلوق كلذ نم

 اذهو كحل شآآودموإ# ق «خ نيتطوطخملا يف هيلع تفقو يذلاو )٠١١(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (1)

 .ملعأ هللاو .خسانلا لبق نم ريخأتو ميدقت لصح هنأكو ءميركلا نآرقلا يف دوجوم سيل

 .(187/1-185) يربكعلل بابللا

 .(470 /1) حاحصلا يف درو امك ؛يِرَمْؤَجْلا مالك صن يهني انه ىلإ

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو «سفن :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(۲۳۸ )٤/ .ديِْلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو ءفورصملا :طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(۲۳۸ )٤/ .ديِْلا قيِقك نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 يف ءاج امل قفاوملا مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو ءفرصتلا:طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(718/ 5) .ديعْلا قق نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 .(۷) ةيآلا ءرشحلا ةروس (۷)



 (ها؟4ن) يناهكاًفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ("”.ةَّئَس توق لهألل راخدالا زاوج ثيدحلا ينو :لاق ق هلاق .فرصملا يف كارتشالا

 لمحُيف للا ِلاَ ُرْخَّدَي ال ناک » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأ نم ءاج ام امأو :تلق

 نكلو ؛محل رخدي (يف هلهأل ًاكراشم - مالسلاو ةالصلا هبلع- ناك نإو «هلهأل ال هسفنل هراخدا ىلع

 صن هبلاغو ؛ماكحألا ماكحإ يف درو امك ءديِعْلا قيِقَد نبا مالك نم انه ىلإ ناقباسلا ناهجولا ناذه )١(

 .(؟۳۸ - ۲۳۷ /£) همالک

 :لاق سنا نع «تباث نع «نايلس نب رفعج ءانثدح ةف انثدح:لاق- هللا همحر - يملا هجرخآ (؟)

 .هركذف كيو يبنلا ناك

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةقث :رجح نبا لاق ۲۸١. ص ١ج لوألا ثيدحلا «عاضرلا باتك يف هتمجرت تقبس :ديعس نب ةف

 )٥٥۲۲(. مقر (555) بيرقتلا.تبث

 تام «ةنماثلا نم «عيشتي ناك هنكل «دهاز قودص «يِرِْضَبْلا ءناهيلس وبأ «يِعَبُصلا ناميلس نب رفعج-

 )4٤۲(. مقر )١50( بيرقتلا .م خب هه ۱۷۸ ةنس

 «ةئمو نيرشعو عضب ةنس تام «ةعبارلا نم «دباع ةقث «يرصَّبلا دمحم وبأ «يناّبلا ملسأ نب تباث -

 )81١(. مقر (۱۳۲) بيرقتلا .ع «نوناثو تس هلو

 :كِلاَم نب سنأ-

 :ثيدحلا جيرخت

 0٠١( /54) هلهأو ب يبتلا ةشيعم يف ءاج ام (۳۸) باب ,دهزلا (۳۷) باتك يف يِذِمْدَتلا هجرخأ

 .ركذلا قباسلا قيرطلا نم :(57757) ثيدحلا

 :مكحلا

 . 0۸٠( /4) يِلِمْدَّتلا ننس .بيرغ ثيدح اذه :ىسيع وبأ لاق

 .(۲۷۰ )۱٤/ هحيحص يف ناّبح نبا هححصو

 .(515 /؟) ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا .ديج هدانسإ: يِواَنُخا فوؤرلادبع لاقو

 .0717 /7) ةيعرشلا بادآلا .ديج هدانسإ :ييِدَقَلا حِلْفُم نب دمحم لاقو

 . (1977) ثيدحلا (1177/؟) يِذِمْرَتلا ننس حيحص .حيحص :ينابلألا خيشلا لاقو



 ( ها4ت) يناهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ̂ .اعطق راخدالاب نودوصقملا مهف ءائيش رخدي مل اونوكي ملول هنأ ىنعملا

 ةتسلا ىلع داز ام - مهضعب وأ - نولعجي دق ةقيرطلا ناسل ىلع نوملكتملاو :ق

 ني هريغ ىلع هميدقتو حالسلاو َعاَرُكْلا رمأب ءانتعالا هيفو .لكوتلا ةقيرط نع اجراخ

 ^ .نامزلا كلذ يف اهيسال «تايرقلاو تاعاطلا هوجو

 ليلا ابر یو ووف نی مشعلطتشأ ا مھل اود یاو :یلاعت هلوق ريشي كلذ لو
 نوكي الو هوحنو ودعلا نم زرحتلاو نوصتلا هيفف 4 مَع وعو ہللا ودع ءدي توی ھر

 ىريو «هباب قلغی ال جرخ اذإ ناك هنآ هنع يکڅ نم ضعبل افالخ «لكوتلا يف ًاحداق كلذ

 . ملعأ هللاو .لكوتلا نم سيل هقالغإ

 .(۲۳۸/6) ماكحألا ماكحإ هباتك يف درو امك دیِعْلا قیقَد نبا هركذ ام ىنعم اذه (۱)

 .(۲۳۸ )٤/ همالك صن هبلاغو «ماکحألا ماكحإ يف درو اک ءديِعْلا قیقَد نبا مالك يهتني انه ىلإ )١(

 .(55) ةيآلا لافنألا ةروس (۳)



 (ها؟4ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رشف غبارلا ثيدحلا ©

 ىلإ "”ءاَيقَخلا نم لیا نم َرمَض امي ىبنلا ىَرْجَأ ١ :لاق هت رمع نب هللادبع نع
 .ofr ووو س () ى عرجبا 02 ها هل < رە

 رجا نکی تنك رمع نبا لاق نر يی دجنم ىلإ زص ل ام ىَرْجَأَو عادوا
 لجسم ىلإ عادوا يك نمو هس وأ لايم سن عادوا يل ىلإ ايلا نم: :° ٌناَيْفُس لاق

 ا هيَ

 ©.« ليم يير ينب

 :حرشلا ٭

 .ليخلا نيب ةقباسملا :انه «ءارجإلاب »دارملا

 نیعیرآ يف كلذو تولا ىلإ هری مش «نمسي ىشح هفلعُي ذأ سَرَفلا ريوضَتو

 ىمست د
 دلا هذهوءاموي

 قرتفاو هظفل قفتام وأ نكامألا .ةقباسملا يف ليخلا لي يبنلا ىرجأ هنم «ةنيدملاب عضوم :ءاَيْفَْلا ١(

 ام مجعم :(77 /۲) يومحلا توقال نادلبلا مجعم ۳۷١(« /1) يمزاحلل ةنكمألا نم هاسم

 )158/١(. يركبلل مجعتسا

 عادو عضوم اهنأل كلذب تيمس َةَّكَم ديري نم اهؤطي ةنيدملا ىلع ةفرشم ةينث يه :عادولا ةينث
 .(87/؟) توُقاَيِل نادلبلا مجعم .حيحصلا ىلع ةّكَم ىلإ ةنيدملا نم نيرفاسملا

 .(177 /۱) ضايع يضاقلل راونألا قراشم .لبجلا يف قيرطلا يه :ةينثلاو

 )٠١١(. يِدْئَشَقْلَقْلل برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن . ةيناطحقلا نم ٍجّرْرْلا نم نطب
 ةجح مامإ هيقف ظفاح ةقث «يكملا مث يفوكلا دمحم وبأ «يلالهلا نوميم َناَرْمِع يبأ نب ةنييع نب ناّيَمُس

 تبثأ ناكو «ةنماثلا ةقبطلا سوؤر نم «تاقثلا نع نكل سلد ابر ناكو «ةرخأب هظفح ريغت هنأ الإ

 بيرقتلا . عءةنس نوعستو ىدحإ هلو هه194 ةنس بجر يف تام «راتيد نب ورمع يف سانلا

 .(5401) مقر(؟4)

 ثيدحلا 1١( 57 /۳) ليخلا نيب ٍقّبَّسلا (21) باب سلاو داهجلا (50) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 ليلا نيب ةقباسملا (0) باب «(۳۳) باتك يف مِلُْمو هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (۷۱)

 .هوحنب (۱۸۷۰) ثيدحلا ۱٤۹۱( /۳) اَهِريِوْضَتَو

 حاحصلا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقآ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةدم (ق) ةخسن يف (5)

 ٥۸۷(. /۱) يرهوجلل

 جاجررصسا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .رمضي (ق) ةخسن يف (0)



 ( ها٠؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 مم 0721212 2 سس سس سس ب مف سمس سيسي باساب ب ب | n ams أ

 ىلع ىوقتو ءاهمحل "7 فجيف ءاهقرع فجيو «قرعتل هيف للجت نينك تيب :وهو اضم

 .ةغللا لهأ هلاق اذكه "” .يرجلا

 ةزمه اهدعب تحت ةانثملا اهدعب ءافلا نوكسو «ةلمهملا ءاحلا حتفب :«ِءاَيْفَخلا» و

 .فالخ الب ةحوتفم ءاحلاو «رصقلا اهيف ىكُحو «ةدودمم

 © .أطخ وهو ءاح ا مضب مهضعب ُهَطَبَضَو :علاطملا بحاص لاق

٠. 5 e ۴ oh ىلا ou » (7 ا 57 ءافلا ىلع ءايلا ميدقتب ءاَمِبَْلا -اضيأ- اهيف لاقيو :فلتؤملا يف“ ” يمزاحلا لاق :ح. 

 © .ءاّيفحلا 7 اهريغو ثيدحلا بتك يف فورعملاروهشملاو

 دهر ود 1 حتمب ." عادولا هين الو .ةددشملا تحت ةانثملا اهدعب 5 ن ون اهدعب «ةئلثملا حتفب :( اَول كد

 .واولا حتفب :« ٌعاَدَوْلا »و

 .ريجخ لثم «رغصُم «ةلمهملا ءارلا حتفو «ةمومضملا ةمجعملا يازلا ميدقتب :4قْيَرُز )و

 )1١//081(. يرهوجلل

 49١(. /5) روظنم نبال برعلا ناسل ء«(۵۸۷ /۱) حاحصلا يف درو امك ءيِرَمْوَحْلا مالك صن اذه

 ىلع يوّوَّنلا حرش يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فخيف (ق) ةخسن يف

 ۱٤(. /۱۳)ملسم حيحص
 )١4/17(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف درو اک «ېورتلا مالك صن وه رامضملل فيرعتلا اذه

 بيرغ يف ةياهنلا يف ريثألا نبا كلذكو ء(١۲۲ )١/ راونألا قراشم يف ضايع ىضاقلا كلذ ىكح

 2411/37 رثألا

 صنقن هيفو ءزيزعلادبع كلملا ةعماج يف طوطخم وهو «كلذ ىلع فقأ مل باتكلا اذه ىلإ يعوجر دعب
 )0١١١(. مقرب

 )١58/4- ىِبَهَّذلِل ظافحلا ةركذت .ه ۵۸٤ ةنس تام هرْكَب وبا ءىمزاحلا نارثع نب ىسوم نب دمحم

 0 )0١1١١5(. مقر ۴٤

 ذخأ يذلا يِوَوَنلا حرش يف ءاج امل قفاوملا . باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هريغو (خ) ةخسن يف

 )١٤١/۱۳(. .تارابعلا هذه يناَهَكاَمْلا هنم

 )۱٤/۱۳(. ٍمِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو اک «يوَرتلا مالك صن يهتني انه ىلإ (4)



 ١ (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 هذهب يِراَخَُبْلا هل مجرت دقو «نالف ينب دجسمو «نالف دجسم لوق ىلع ليلد هيف

 ("”.ةمجرتلا
 © .ةلمحلا ثيح نم ليخلا نيب ةقباسملا ةيعورشم يف لصأ ثيدحلا اذهو

 ةيِعِفاَّشلاو [ق /أ /۱۷۷1/؟ ةبحتسم © مأ ةحابم يه له ءاملعلا فلتخا دقو

 .بابحتسالا ينعأ احيرص اصن كلذ يف انباحصأل رأ ملو« اهبابحتساب ”:نولوقي

 (©”ةمزاللا دوقعلا نم ةقباسملا :لوقنف كلذ يف انبهذم نيبن نحنف اهماكحأ امأو

 نم ءاوتسالا ضوعلا طرش نم سيلو «ةراجإلا ضوع يف طرتشي ام اهيف طرتشي ةراجإلاك

 :ثالث روص اهو .فالخ الب ضوع ريغب ةزئاج تناك نإو«نيبناجلا

 .فالخ الب ةحابم ةزئاج هذهف قباسلل الام هريغ وأ يلاولا لعجي نأ :ىلوألا

 لب جّرخملا هيلإ دوعي ال جرخُلا ناك نإف «نيقباستملا دحأ هجرخي نأ :ةيناثلاو

 ءامهريغ هعم نكي مل نإ ”نيرضاحلل وأ هيلي نمل ناك ّقَبَس نإو «قباسلا هذخأ قبس نإ

 هحرش يف درو امك ءِيِوّوّنلا مالك صن اذه انه ىلإ نالف دجسم لوق ىلع ليلد هيف :يناَهِكاَقْلا لوق نم )١(

 (؟587/7) ملعملا لاكإ يف (كءضاّيِع يضاقلا -ًاضيأ- كلذ ركذو ء(١٠ /17) مسه حيحص ىلع

 . يِوَوَنلا هركذ ام مالك صن ِننئاَهِئاَمْلا اهب ءاج يتلا ةرابعلا نكلو

 )177/1١(. يِراَخُبْلا حيحص يف كلذو هل يراّخبْلا ةمجرت امأو

 .(۲۳۹ /4) ماكحألا ماكحإ هباتك يف اک ءديِعْلا قيِقد نبا كلذ ىلع صن

 ۷٠٠(. /۳) يِبْطْرُفْلل مهفملا

 .وأ (ق) ةخسن يف

 حرش يف ءاج امل قفاوملا « هللا ءاش نإ باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .لوقي يِْفاَّشلاو (خ) ةخسن يف

 )١5/1(. . يناَهِكاَقْلا هنم ذخأي يذلا يِوَوَتلا

 ١5(. /1) مِلْسُم حرش يف يوّوَتلا كلذ لقن

 هنم لخأ يذلا ردصملا يف ءاج اه قفاوملا ء باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ةمزالملا (خ) ةخسن يف

 .(7 5١ /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاونللا دقع .تارابعلا هذه ِنناَهِكاَمْلا

 دقع . رضح نو :بوتكملا تدجو ترابعلا هذه يناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا ىلإ يعوجر دعب

 ٤١(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا



 (ه٣۷؛ت ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 IRR ت7 1-7007 1 1 1 11 ذا 1 | 1 |1111 aimee 17101001 ا

 .ًاضيأ زئاج كلذف

 نكي مل نإف ؛هذخأ" امههنم ّقَبَس نمف ءائيش""” امهنم دحاو لك جرخي نأ :ةثلاثلاو

 نإو «منغ ّقَبَس نإفء|مهقبسي نأ نانمأي ال نَم اههعم ناك نإو ءًادحاو ًالوق زوجي الف امهريغ

 .باَهش نباو بِّيَسُما نب ديِعَس هزاجأو «كلذ عنم كِلام نع روهشملاف «مرغيال قبس

 . هقبس زوجي هنأ رخآلا كلام لوق سايق وهو ءهٌراتخن يذلا وهو : زارا ُنْبا لاق

 ةَ س ناكملا لهأل نوكي نأ الإ فق ولا نييبتو «ةياغلا مالعإ :يهو طورش امو

 نايعأ ةفرعمو ؛ثيدحلا يف ةروكذملا ةياغلا ىدعتي نأ يغبتي الو« 7 [اهب] لمعُيف كلذ يف

 .ليخلا

 «ملتح الإ اهيلع لمت ال نكلو ءاهيلع بكري نم الو ءاهيرج ةفرعم طرتشي الو

 .اهيلع نايبصلا لمح كلام هركو

 وهو ءامهنيبوأ باكّرلاو ليخلا نيب وهف ةقباسملا ماكحأ نم مدقت ام لكف اذه تبث اذإ
 فاح وأ فن ل يف: رخآلا ثيدحلا يف] [خ / ب /؟771/ -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب دارملا

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا« باوصلا هتبثأ امو ءاهنم : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 75٠(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه ييناَيِكاَمْلا

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ء باوصلا هتبثأ امو ءاهنم : طوطخملا يف هتدجو يذلا (؟)

 .(7 4٠0 /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه ٍنناَمِكاَمْلا

 شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف ءاج امل قفاوم « ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.نيبتو (خ) ةخسن يف

 .(07 81 /۲) تارابعلا هذه ناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا

 نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف ءاج امل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .فقولا (ق) ةخسن يف

 ٤١(. /۲) تارابعلا هذه ناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا شاش

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو ءاهيلع : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(7 51 /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه ٍنناَيِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 نب دمحم نع «ناييلس نب ُةدْبَع انث ,ةبيش يأ نب ركب وب انثدح :لاق- هللا هر - ةجام نبا هجرخأ

 .هرگذف..... 4 هللا لوسر لاق: لاق هتَرْيَرُه يبأ نع - ثيل ينب ىلوم - مگا بأ نع ءورمع



 (ه1؟4ت) يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
KTR 

 وسبب ا حجل

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 نبا ءرْكَب وُبَأ ءلصألا يطال نامثع نب ميهاربإ ةبيش يبأ نب دمحم نب هللادبع: ةبيش يبأ نب ركب وبَأ-

 .ق س د م خه ۲۳١ ةنس تام «ةرشاعلا نم «فيناصت بحاص «ظفاح ةقث «يفوكلا «ةبيش يبأ

 . (701/4) مقر (۳۲۰) بيرقتلا

 «ةنماثلا راغص نم «تبث ةقث ءنمحر لادبع همسا :لاقي «يفوكلا ءدمحم وبأ ؛يبالكلا ناميلس نب ةدبع-

 .(5755) مقر(؟79)بيرقتلا . عءاهدعب :ليقو ه41١/ ةنس تام

 لاق .؟ 17ص ١ج عبارلا ثيدحلا «ةدعلا باب «هيف ملعلا لهأ مالكو هتمجرت تقبس :ورمع نب دمحم-

 .(1144) مقر )٤۹٩۹( بيرقتلا . ماهوأ هل قودص :هيفرجح نبا

 (48050) مقر (555) بيرقتلا .ق س «قثلاثلا نم «لوبقم «ثيل ينب ىلوم «مكحلا وبأ-

 ۴١۷(. /۷) لادتعالا نازيم .فرعي ال :يبهذلا لاق

 ثيدحلا (۲۹ /۳) ٍقبَّسلا يف (19) باب«داهجلا باتك لوأ (9) يف دّواَد وبأ هج رخآ ثيدح نم ةعطق

 ٍناَمّرلا يف ءاج ام (؟) باب .داهجلا )٤( باتك يف يِذمْدَّتلاو ءسْنوُي نب دما قيرط نم «(701/)

 ننسلا يف يِئاَسَّنلاو «عيكو انثدح «ِبْيَرُك يبأ قيرط نم )۱۷۰١(« ثيدحلا ۲٠۵( /4) قبلا

 نب ديعس قيرط نم (5477) ثيدحلا )/4١( قبسلا )٤( باب «ليخلا (۳۰) باتك «ىربكلا

 يف ةجام نباو «عفان يبأ نب عفان نع ءبْتِو بأ نبا قيرط نم مهتئالث «ناّيفَس انثدح لاق «نمحر لادبع

 ةبيش بأ نبا قيرط نم ء(۲۸۷۸) ثيدحلا (950 /؟) ٍناَمّرلاَو قبَّسلا (5 5) باب «داهجلا (5) باتك
 ياس ةر

 ةّرْيَرْه يآ نع مهعيمج - ثيل ينب ىلوم - مكحلا يأ نع ءورمع نب دمحم نع «ناميلس نب ةدبع ءانث

 لَو هللا لوسر نع

 :مكحلا

 .(5775) ثيدحلا (55/5١؟) ةجام نبا ننس حيحص . حيحص :ينابلألا خيشلا لاق

 (1 ها/:)ثيدحلا (۲۹ /۳)دواد يبأ دنع ةَّرْيَرُه يآ نع «عفان يبأ نب عفان هعبات دقف مكحلا وبأ امأ

 ثيدحلا )٠١/ ١١( ىربكلا ننسلا يف يقبل دنع ةَرْيَرُه بأ نع حلاص يأ نب دابع كلذكو .هوحتب

 .(14ه8)

 )۷٤۸۲(. مقر ٤( 0۳ /17) . حيحص ثيدح :دنسملل هقيقحت ءانثأ طوؤنرألا بيعش خيشلا لاقو



 : داهئافلا ي ي ( ها14ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اذإ «ةقباسملا هيف زوجتف ضوع ””ريغب "”[ نوكي نأ الإ هجوب امهريغ ''”[|بي] قحلي الو
 نيبو نفسلا نيب ةقباسملا كلذ يف لخدتف ءنيِمِلسُملا عفنو ءودعلا ةياكن يف هب عفتني ام ناك

 لعف نِمَو ٌنامقف ةبلاغملا بلطل امأو ءهب ”عفنلل [ةعرسب ربخلا لاصيإل] ناك اذإ ءريطلا

 اذإ كلذ لك «عارصلا زوجيو «راجحلا يمر ينو «مادقألا ىلع ةقباسملا زوجتو «قسفلا لهأ

 .قفوملا هللاو" ”.هعيمج يف ضوع ريغب زاج برحلل ضايترالاو عافتنالا هب دصُق
 د وأ لاي 1 .« ةتس وأ لايم ةَسمح » :نايفس لوقو 3 20 لا 0 ا ا 5

 © .ةعبس وأ لايمأ ةتس :ةبقَع نب ىسوم لاقو :ح

 ليملا يفق «عارذ اتم يهوءسرفلا قلط 2” ةولغلاو ءءالغ رشع  :«ليملاو» :تلق

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو هب : طوطخملا يف هتدجو يذلا )١(

 74١(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوحلا دقع .تارابعلا هذه يناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا

 دقع تارابعلا هذه ِنناَِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .(0 51١ /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا

 ردصملا يف ءاج امل قفاوملا  مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.يف (خ) ةخسن يف

 .(7 51 /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه ٍناَهِكاَقْلا هنم ذخأ يذلا

 ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ هتبثأ امو «ةعرسب لصي ال ربخلا : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 .(741/7) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع .تارابعلا هذه يناَمكاَمْلا هنم

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ)ةخسن نم هتبثأ امو.عفنلا (ق) ةخسن يف

 ۳٤١(. /۲) شاش نبال ةنيمثلا رهاوجلا دقع تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا

 ةنيمثلا رهاوجلا دقع يف هيلع صوصنم كلذ لك انه ىلإ ةراجإلاك ةمزال اأو ةقباسملا مكح ةيادب نم
 ۳٤١ - ۳٤١(. /۲) شاش نبال

 )١5/17(. ِمِلْسُم حيحص ىلع يوَوَنلا حرش

 .۲۸۸ ص ١ج ةَّبَقَعْلا ىلع مالكلا دنع ثلاثلا ثيدحلا ءءاضّرلا باتك يف ليملا ىلع مالكلا قبس

 ةغل مجسعم .ارتم ١87:55 5 = عارذ ةئم عبرأ :يواست ةولغلا نأ يج هعلق دمحم روتكدلا ذاتسألا ركذ

 )١۲(. ءاهقفلا



 (ه0؟4ت) ِيناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ISN د ١١١٠١١ عع ١١١ ُُة2صصللا 6860606060808 2 ---

- 

 انباحصأ نم بييَح نبا لوق اذهو «عارذ افلأ :”يهو «باودلا عاوبأ نم :ليق "عاب فلآ

 ليق ام حصأ وهو:ربلادبع نبا لاق «عارذ ةئم سمخو عارذ فالآ ةثالث ليملا:هريغ لاقو "7

 © .ع هلاق هيف

 © .لايمأ ةثالثف : َْسْرَملا امأو

 .ملعأ هللاو“”.اليم رشع انثا : © ٌديِرَبلاَو

ROTا س  

 . ٠١۹( /۲) فاَرَقْلل ةريخذلا

 .(۸۳) يج هعلقلل ءاهقفلا ةغل مجعم .مس ١872557 = عرذأ ةعبرأ هردق سايقم :عابلا

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا « ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو . ليقو (خ) ةخسن يف

 .(۳۹۲ - ۳۹۱ /۱) ضایع يضاقلل راونألا قراشم .تارابعلا هذه ِنناَهِكاَقْلا

 ٠٤١(. /۲) ليلكإلاو جاتلا يف قاّوُخاو ء(۹١ /۲) ةريخذلا يف فاَرَقْلا هنع كلذ لقن

 .(59/1) ريلادبع نبال راكذتسالا

 .(۳۹۲ - ۳۹۱ /۱) ضاّيِع يضاقلل راونألا قراشم

 مجعم .ارتم 0۹۸۷١ = عارذ فلأ رشع انثا = لايمأ ةثالث هرادقم تافاسملا سيياقم نم :حَصْرَفلا

 )١١(. يج هعلقلل ءاهقفلا ةغل

 «(458/5) يِموُيَقلل ريثملا حابصملا ۳١١(« /5) يديهارفلل نيعلا ء١١١۱ /۲) يرهوجلل حاحصلا

 .077017 /0) ةديس نبال مظعألا طيحملاو مكحملا «(4 5 /۳) روظنم نبال برعلا ناسل

 ءاهقفلا ةغل مجعم .ًارتم ۲۲۳۹٤۰۸۸ = اعارذ 48٠٠١ - ًاليم١؟ = خسارف ٤ اهردق ةفاسم :ٌديِربلا

 .(۸۷) يج هعلقلل

 )١5/ ۷١( يرهزألل ةغللا بيذبت ء(۲۹ /۸) يديهارفلل نيعلا )١/ ۳۸١(« يرهوجلل حاحصلا

 . (47/1) يِموُيَقلل ريثملا حابصملا



 (كا64ت )يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 يي e يتبناها

 :رشفغ سفاحلا ثيدحلا ©

 رح موي يتلا لع ٌُتْضِرْع» :َلاَق 88 رمع نب هللادبع نع

 آو

 ا5 ةَرْخَع سک نبا انأو قدا موي هيلع ٌتْضرُعَو نري ملف ٌةَنَس

 :حرشلا ٭

 نم كلذ ريغو«نيلتاقملا لاجرلا مكح يف ناسنإلا ا نوكي يتلا سلا يف فلتخا

 وهو ° «ةرشع ينامثو «ةرشع عبسو «ةرشع سمح :لاوقأ ةثالث انبهذم يفف «لاجرلا ماكحأ
 .روهشملا

 بهذمو«هريغ نود داهجلا يف هربتعا نم مهنمو«تابنإلا رابتعا يف اندنع فلتخاو

 :ليق ىتح «ثيدحلا رهاظ وهو «ةنس ةرشع سمخ كلذ نأ ةعامجو © دّمْحَأو ييفاّشلا

 ادح هلعج [ق /ب /۱۷۷1/ ثيدحلا اذه هغلب امل هلاك ^ زيزعلادبع نب رمع نإ

 ثيدحلا ۹٤۸( /۲) مهتداهشو نايبصلا غولب (۸) باب «تاداهشلا (07) باتك يف يِراَخَبْلا هجرخأ )١(

 نسم نایب (۳) باب ؛ةرامإلا (۳۳) باتك يف مِلْسُمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلم(

 .هوحنب )١1874( ثيدحلا ١590( /۳) غولبلا

 ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيقد نباو )١14-2١١9(« يناكلا يف ربلادبع نبا ثالثلا لاوقألا هذه لقن

 .(۲۳۷ /۸) ةريخذلا يف يفاَرَقْلاو .(551) تاهمألا عماج يف بجاحلا نباو «(؟٠4/5)

 ٠٤٤(« /5) يِدْرَواَمْلل ريبكلا يواحلا 770 /1) يِزاَريَّشلل بذهملا ء(١٠۲ /7) يعفاشلل مألا

 جهنملا حرش ((177/1) ينيبرشلل جاتحملا ينغم ((17/17) مِلْسُُم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش

 ۳٤۹(. /۱) يراصنألل باهولا حتف ((259/5) يطايمدلل نيبلاطلا ةناعإ ( يراصنألل

 نبال ينغملا «(45 /۲) جسوكلل هْيِوَماَر نباو دن لئاسم )٤۳۲(« هللادبع هنبا ةياور دا لئاسم

 ةَيوْيَت نب مالسلادبعل هقفلا يف ررحملا )١/ 27١ يِواَدْرِمْلل فاصنإلا ء(۲۹۷ /6) ةمادق

 حِلفُم نبال عدبملا .(١؟54) يواجحلل عنقتسملا داز 2١71(« /۲) ةّيِمّيَت نبال ةدمعلا حرش ۷ 0

(T/9 

 هنم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا ءباوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.ّدبْلا دبع نبا (خ) ةخسن يف (0)

 ةدمع دئاوفب مالعإلا 74٠(« /4) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناهِكاَقْلا

 )35/٠١(. نّقَلُما نبال ماكحألا



 (هأ7«تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ۳ . يذلا يف ةرشع سمخ نود ْنَم لعجي "' ”ناكف

 اهمكح لاتقلا يف ةزاجإلا نأب ثيدحلا اذه نع اورذتعا بهذملا اذهل نوفلاخملاو :ق

 اًعيِطُم هآر هنأل ةرشع سمخلا يف رمع نبال كو يبنلا ةزاجإ َّنأو ؛هيلع ةردقلاو هتقاطإب طونم
 “.همدعو غولبلا ىلع مكحلا رادأ هّنأل ال كلذ لبق هل" [ اًقيطُم نكي ملو لاتقل ]

 .ىلاعت هلا هجر لاق اك وهو :تلق

 :هيبنتو ةدئاف

 :حيحصلا وهو ؛2 ةرجه لا نم عبرأ ةنس ©” تناك قدا َّنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف

 مهنأل هدري ثيدحلا اذهو «”سمخ ةنس ” تناك :خيراوتلاو ريسلا لهأ نِ ةعامج لاقو

 اذه يف اهلعج هّنأل ؛عبرأ ةنس قدا نوكيف <” ثالث ةنس تناكاَدُحُأ َّنأ ىلع اوعمجأ

 يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ناكو (خ) ةخسن يف )١(

 )٤/ ٠٤١( ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ .تارابعلا هذه يناهِكاَمْلا هنم لقن يذلا ردصملا

 ننس )١440/9(« مِلْسُم حيحص ؛ (؟14* /4) ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيِقَد نبا هلقن لولا اذه (۲)

 . (458/5) يقلل راثآلاو ننسلا ةفرعم «(55 /7) ىربكلا يّ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 .(5 )٤/ 5١ ماكحألا ماكحإ يف درو اك «همالك صن هبلاغو ديِعْلا قيقَد نبا مالك يهنتي انه ىلإ ()

 .مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ناك (خ) ةخسن يف (0)

 .(۹۷ /۳) يقيل ةوبنلا لئالد (0

 .مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .ناك : (خ) ةخسن يف (۷)

 نم هنمضت اب ءافتكإلا «(454 /4) يِقَيَبْلل ةوبتلا لئالد 17١(« /4) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۸)

 ةريس نم ىفتقملا 2575/70 يزوج ا ميك نبال داعملا داز )١١8/7( يعالكلل هللا لوسر يزاغم

 قرحب دمحم راتخملا يبنلا ةريس يف رارسألا علاطمو راونألا قئادح )١08(« بيبَح نبال ىفطصملا

(64). 

 ةيِزؤجلا مي د نبال داعملا داز «(05) يربطلل رشبلا ديس ةريس ةصالخ ١ ١" /۳) قاَحسِإ نبا ةريس 2

 .(4/80/ /۲) يبلحلل ةيبلحلا ةريسلا ء(١١٤١) بيبح نبال ىفطصملا ةريس نم ىفتقملا 6 ال



 ( ها” تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 س —-_ ا ال0 ل ل ي تستسا

 مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف درو امك «يِوّوَّنلا مالك صن وه هيبنتلاو ةدئافلا هذه يف درو ام )1(
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 < داهاباتك_ مدح (ها؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 نرشغ سحاسلا ثيدعحلا ©

 : #6 رمع نب هللادبع نع

 ~ (0) tيرسم )(
 اس ٍلْجَرَلِلَو

f: 9 ِنْيَمْهَس سَرَقَلِل لقتل ين َمَسَق لك هللا لو سر 

 3 5 0 هال . . . ا سلا ص
 © مدقتو «هانيأرو هانيور ميف «ريغ ال ءافلا حتفب انه وهو  «لفنلا »ریسفت مدقت دق

 هک اتنا نع َكَتولَسموم :ىلاعت هلوق 2” [ لمح هيلعو] «ةرات ةمينغلا هب داري هنأ -ًاضيأ-

 نم وأ «ةمينغلا لصأ نم امإ ءةموسقملا نامهسلا نع اجراخ ماَمإلا هلم ام هب داري ةراتو

 ̂ . هانمدق يذلا فالتخالا ىلع سمخلا

 ءمهسأ ةثالث سرافللف «سرافلا مهس ريغ ديري « ِنْيَمْهَس ٍِسَرَمَلِل» :هلوقو

 © كلام بهذم وهو دحاو مهس لجاَرلِلَو هسرفل ناهسو «هل مهس

 ء(۳۹۸۸) ثيدحلا )٤/ 4 ١9( يِراَّخُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو . ٍلِجاَرلِلَو : (ق) ةخسن يف (1)

 .(۱۷۹۲) ثيدحلا (07"17 /۳) مِلْسُم حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو

 (۳۹۸۸) ثيدحلا (1548 /4) رَبِضَخ ةوزغ ("5) باب «يزاغملا(1۷) باتك يف يِراَخْبْلا هجرخأ (۲)

 .هفورحب (11/57) ثيدحلا (175057/5) باب «ريسلاو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسُّموءهوحنب

 ۷٠١. ص ۲ج عساتلا ثيدحلا ءداهجلا باتك يف كلذو (*)

 . 7/١١ ص 7ج عساتلا ثيدحلا داهجلا باتك يف كلذو (5)

 هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا. ىلوأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .هيلع لمحو (خ) ةخسن يف (5)

 .(5 )٤/ 5١ ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ . تارابعلا هذه ناَهِكاَمْلا

 )١(. ةيآلا ءلافنألا ةروس (5)

 رك امانمانه لإ ٠لال 4 ق ألا نع كبوت :ىلاعت هلوق لمح هيلعو :يناَمِكاَقْلا لوق نم (۷)

 114١( /4) همالك صن هبلاغو ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيِقَد نبا

 .ل7١1والا ١ ص ۲ج عساتلا ثيدحلا «داهجلا باتك يف كلذو (۸)

 ديهمتلا ء(4۲ /5) ضاّيِع يضاقلل ملعملا لايكإ ۱۹(۰ /۳) يزال ملعملا ۲ /۳) ىربكلا ةنودملا (٩)

 جالا )۲٤١/١( باهولادبعل نيقلتلا 7 1) ريلادبع نبال يفاكلا «(۲۳۷ /؟ 5) رلادبع نيال



 ذاهكافلا ي ی هى _ةاساباتك دع (ها؟4ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 211 tof Ju مك سلا ع 5 0 ١
 .مهس لالو .نيمهس سرافلل نأ ' ةَقيِنَح يبأ بهذمو “ يعفاشل او

 .ملعأ هللاو

 ۳۷١(. /۳) قاّوَملل ليلكإلاو

 ىلع يِوّرَتلا حرش ء(٤٤۲ /۲) يِاَريَّصلل يذهملا «(171 /1) ينل رصتخم ۹١( /۲) يعفاشلل مألا (1)

 ةضور «(0 ٤١ /٤)ىلاَّرَعْلل طيسولا ء(١٤ /۸) يِدْرَواَلَل ريبكلا يواحلا «(87/15) مِلْسُم حيحص

 ,(7700) يِزاَريَّشلل هينتلا ۲٠٠١(« /۲) يطايمدلل نيبلاطلا ةناعإ ء(١۳۸ /5) يِوَوَّنلل نيبلاطلا

 .(005) يقشمدلا ينّيَّصُخلل رايخألا ةيافك «22574 /۲) ينيبرشلل عانقإلا

 عئانصلا عئادب ١٤١(« /۲) ييناَتيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادحلا «(۱۷۸/۲) ٍيِيخَرَّملل طوسملا (1)

 حرش ۲٠٤(« /۳) يِجَلْيَزلل قئاقحلا نييبت ء(۱۱۷) ييناَئيِغْرَملل يدتبملا ةيادب «(1717/90 يناَساَكْلل

 .(517/5) ةعامجو ماظن خيشلل ةيدنهلا ىواتفلا «(497 /) ماها نبال ريدقلا حتف



 ( ها” تر ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضار
tunne ere 

 tan ب حج

 :رشغ غباسلا ثيدعلا &

 اًاَرَّسلا نم ٌتَعْبَي نم ضْخَب لمْ ناك هللا ٌلوُسَر نأ » : 5 رمع نب هللادبع نع

esشيلا ِةَماَع مشق ىو صاح  O 

 : حرشلا ٭

 نم نوكي َّنأل لمتح وهو ؛ةموسقملا نامهسلا ىلع ةدايز ليفنتلا اذه َّنأ يف حيرص اذه

 ضعب عبتت يفو «كلذ مكح يف فالتخالا لقن  مدقت دقو ءسمخلا نم وأ ةمينغلا سأر

 نم ناك هنأ يطعُي ام اهضعب يفو « سمخلا نم ناك هنأ يطعُي ام ىنعملا اذه يف تاياوّرلا

 .هقيقحت تدرأ نإ كلذ يف لمأتلاب كيلعف "”«ةمينغلا لصأ

 ةلخادلا دصاقملا نم رضي امو «لامعألا يف صالخإلا لئاسمب قلعت ثيدحللو :ق

 .ذخأملا قيقد عضوم وهو ءرضي ال امو اهيف

 يفو«ةدهاجملاو ةرطاخملاو لمعلا ةدايز يف بيغرتلل ليفنتلا نأ هب قاع هجوو :لاق
 لعفل ًاعطق مهرضي مل[خ/1/1711/كلذ نأ الإ كو هلل داهجلا دصقل ةلخادم كلذ

 ةجراخلا دصاقملا ضعب نأ ىلع اهيف كش ال ةلالد كلذ يفف «مه كلذ ب لوسرلا

 ءاهوناق طبض يف لاكشإلا امنإو ءصالخإلا يف حدقت ال دبعتلا ضحم نع

 صالخإلل ةيفانملا ُةَكِرَّشلا [يضتقي]و دصاقملا ني هتلخادم رضي ام زييمتو

 ام بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو (5) باب «سمخلا باوبأ (11) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ )١(

 مهيطعي نأ سانلا دعي إل يبنلا ناك امو هَنيِمِلّْْا نم للحتف مهيف هعاضرب كي يبنلا نزاوه لأس

 ربيع رق هللادبع نب ربا ىطعأ امو «راصنألا ىطعأ امو ءسمخلا نم لافنألاو ءيفلا نم

 لافنألا (۲) باب «ريسلاو داهجلا (۳۲) باتك يف مِلْسُمو «هظفلب (1955) ثيدحلا )/١141(

 .هوحنب (۱۷۵۰) ثيدحلا )۳/ ۱۳۹٦)

 .الا والا ١ ص ۲ج عساتلا ثيدحلا .ىداهجلا باتك يف كلذو 22

 .(؟ 57 /4 ) ماكحألا ماكحإ يف ديِعّلا قيِقد نبا هركذ ام ىنعم وه قبس ام (۳)

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا هتبثأ امو . يضتقتو : طوطخملا يف هتدجو يذلا (4)

 .(؟ 47 /5 ) ديعلا قيقد نبال ماكحألا ماكحإ يناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا



 (ه٤۷۲ت ر ىناَيكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ىلع ليلد ثيدحلا يفو .ةلأسم ام ريغ هنع عرفتيو هل رثأ ال ًاعبت نوكيو «"''هيضتقت ال امو
 .ملعأ هللاو“””.ةيعرشلا حلاصملا نم هاريام بسحب مامإلل رظنلا قلطم

RO TTLهش  

 .هيضتقي (ق) ةخسن يف (۱)

 مامإلل رظنلا قلطم ىلع ليلد ثيدحلا ينو :ناَِئاَْلا لوق ادع ديلا قيِقد نبا مالك صن يهتتي انه ىلإ )0

 ماكحألا ماكحإ .ديولا قيِقد نبا هركذ ام ىنعم اذهف .ةيعرشلا حلاصملا نم هاري ام بسحب
4/90( 



 ( د84 يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 rrr aaa nana kk HPN سلا

 اسيل ول

 :رشغ نفاثلا ثيدحلا ©

ْيَق نب هللادبع ىَسوُم يبأ نع
 »:لاق 6 يبنلا نع #4 ِس

 حالم !ااَنْيَلَع لَم نم

 00 نم سف

 :حرشلا+

 حالسلا َنيِمِلْسمْلا لع لمح نم: [ق /آ /۱۷۸1/ -ملعأ هللاو- ىنعملا أك

 الو ءانتقيرط ىلع سيل وأ ءانلثم سيل :هانعم نأو «اَنِ َسْيَلَف » :ینعم مدقت دقو" ”مه لاتقل

 رفكيف كلذ لحتسي نأ الإ مالسإلا نع هجرخي كلذ نأ ال ءانيدبي ًايدتهم الو ءاتتسل اعبتم

 لثم «هليوأت اذهف ىنعملا اذه ْنِم ءاج ام لُك كلذكو «حالسلا لمحب ال مرحلا لالحتساب

 . ملعأ هللاو .كلذ وحنو ©« ان َسِيَلق اَنَّسَع ْنَم » :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق

ee 

 « اّن َسْيَلَ حالشلا اَنْيَلَع لم نم » : كو يبنلا لوق (۷) باب «نتفلا (45) باتك يف يِراَّخُبْلا هجرخأ
 » : يك يبنلا لوق (47) باب «ناييألا )١( باتك يف مِلْسُمو هقورحب (557.) ثيدحلا (۲۵۹۲ /)

 .هفورحب (۹۸) ثيدحلا (۹۸ /۱) ٩ اتم َسْيَلَق حالّسلا اَنْيَلَع لمس نم ا

 )١/ ۴۷١(. ملعملا لاكإ يف ضايع يضاقلا كلذ ركذ

 «يناثلا ثيدحلا «عويبلا باتك كلذكو ءرشع ثلاثلا ثيدحلا ءزئانجلا باب «ةالصلا باتك يف كلذو

 .7753 ص ۲ج نماثلا ثيدحلا «ناعللا باتكو

 انه سيل اتسع نَه » ل يبنلا لوق (57) باب «ناهبإلا )١( باتك يف ملم هجرخأ ثيدح نم ةعطق (5)

 .هوحنب )١1١١( ثيدحلا 64/1



 (ها74ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :رشغ غساتلا ثيدحلا ©

 ُلَتاَقيو عاج لاقي لرل نع كي هللا لوسر لوس :لاق ه5 ىَسوُم يآ نع
 هلا مگ دوت لاق نم :4 هللا لوسر لاقف ؟ هللا ليس يف كلذ يأ ءار لتا

 7 7 © هل لیس فو ايلا يه

 ٠ :هوجو نم ثيدحلا ىلع مالكلا

 ٌموقو ٌعاَج شن لُجَّرلاو.سأبلا دنع بلقلا ةَّدِش «ٌةَعاَجَّشلا» :ةغللا لهأ لاق :لوألا

 -ًاضيأ- ُءاَعَجشو ُناَعْجش :تلق ٌميِحَش :تلق نإف -ًاضيأ- ناَعْجِشو ةّبِض لثم ٌةَعْجِش
 © .كلذب ةأرملا فصي ال نم مهنمو ٌدَعاَجْش ٌةأرما :لاقي دقو اَهَقُف لثم

 ةي # :ىلاعت هلوق ريسفت يف © ”يِزيِزَعْلا هلاق .بضغلاو ةفنألا : ُةّيمَلا » :يناثلا

 ية
u 

 نأ أورام كلو هدم تفي اذإ ٌةَيِمْحَمو «ديدشتلاب هيك اذك نع تيَمحو

 ^ .يرَهْوَحلا هلاق .نالف نم اًراَمَذ ُعتْمَأو انتَ یا الف :لاقی«هلعفت

 .دملا '”رهشألا رثكألاو ءرصقيو دمي :« ءايرلا » :ثلاثلا

 © .ةرخآلا لمعب ايندلا عفن ةدارإ وهو :ِيلاَرَعْلا لاق

 4 ترسل دياي اشم ت قيس دقلو وف :(۸) باب «ديحوتلا )٠٠١( باك يف يِراَخَبْلا هجرخأ
 يف ملو «هقورح يف ريسي فالتسخا عم هلثمب (۷۰۲۰) ثیدحلا ۲۷۱١( /5) [1101:تافاصلا]

 هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل نوكتل لتاق نم )٤١( باب «ةرامإلا (۳۳) باتك

 .هفورحب 75 01651 )١1104(

 .(457/5) ةّبِض لثم :هلوق ادع حاحصلا يف يِرَهْوَجْلا هلك كلذ ركذ

 .(195) يزيزعلل نآرقلا بیرغ

 )۲١(. ةيآلا «حتفلا ةروس

 .(1789 /۲) حاحصلا هباتك يف درو امك «يِرمْؤَْا مالك صن اذه

 .رثكألاو رهشألاو : (ق) ةخسن يف

 .(۲۹۷ /8) نيدلا مولع ءايحإ يف يلاَرَعْلا هركذ ام ىنعم اذه
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 (ه174ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | “سسس ت CCC CC CP 100100000090011 OOOO OOOO 000سم هس سس ا

 عفن ةرخآلا لمعب ديري نأ :وهو «ءايرلا ضحمتي ةراتو «صالخإلا دض وهو :تلق

 - ةرخآلاو ايندلا عفن ينعأ - ًاعيمج امهديري نأب ضحمتي ال ةراتو «2©" مدقت امك ءايندلا

 .قئاقرلا بتك يف اذه طسبو

 :هجوأ ةثالث لمتحي ةعاجشلل لاتقلا :عبارلا

 وهو «صالخإلا دض اذهو «عاجش انالف :لاقيل ةتعاجشل ًاراهظإ لتاقي نأ :لوألا

 “.ليق دقو لاقي يكل :هيف لاقُي يذلا

 :ءايرلاب دارملا نوكي نأ « ٌءايِر ُلِاَقُيَو » :ٌُدْعَب هلوق نيبو مْسِقْلا اذه نيب قرفلا نوكيو

 وهو «"[هدنع ييف ةبغرلاو ] .هاضر يف سفنلا لذبو«ىلاعت هللا ةملك ءالعإل ةلتاقملا راهظإ

 © ةعاجشلل ًاراهظإ لتاق هنإ :انلق يذلاو «عاجش هنإ :لاقيل كلذ فالخب نطابلا يف

 .نيدصقلا قارتفا تيأر دقف .سانلا نم ةعاجشلا ىلع حدملا ليصحت الإ هدوصقم سيل

 .مالكلا قايسل قفاوملا « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ملعأ هللاو (ق) ةخسن يف )١(

 رانلا قحتسا ِةَعْمّسلاَو ِءاَيّرلِل لتاق نم )٤۳( باب َراَمِإْلا (*) باتك يف ملم هجرخأ ام ىلإ ةراشإ قه

 .(۱۹۰۵) ثيدحلا ( ۳ /۳)

 ٌلُجَر هيلع ِةَماَيِقْلا موي ىَققُي سانلا َلَوأَّنِإ ١ :لوقي خو هللا لوُسَر تعمس لاق رره يبأ نع
 :لاق «ٌتْدِهْشّتْسا ىتح كيف ُتْلَتاَق :لاقء اهيف ٌتْلَِع ايف :لاق« اهر هَر هب يك وطششا
 اسلا يف يأ ىتح ِهِهْجَو لع بحق برأ يق ذم ءيرج اي نل تلا َكِككَو تْبَذَك

 :لاقء اهيف َتْلِمَع اف :لاقء اَهَقَرَعَ ُهَمَعَُهَقَّوَعَف هب ب يأ نارمل ارو َُمَّلَعَو مَلِعْلا لع جرو

 َتْأَرَقَو اع لاقل للا تنّلعَت كلر ء«َتْبَدَك :لاق َنآْرَقْلا كيف ُتأَرَقَو ُهئْمَّلَعَو ملا تنَلع

 هللا حسو ُلُجَيَو تلا يق ّيِتْلَ ىتح ِههْجَو ىلع بحس وهب رم مَ د لق ْدَمَفء یراق وه لاقل نارمل

 نم ُتْكَرَت ام :لاقء اهيف َتْلِوَع اف : لاق افرق هم هَر هب ياف هلک لا فاتضأ نمُهاطَْو هيلع

 ءَليق دَ دارج وه َلاَقُيِل َتْلَعَف َكّنِكَلَو تدك : لاق كل اهبف تف الإ اهفَققْي نأ بحت یر

 . اِراَلا يف يلا من ههْجَو ىلع َبِحْمَم هب َرمْأ هَ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا (۳)

 يف ءاج امل قفاوملا «مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.لاقيل ال (ق) ةخسن يف (4)

 )085/1١. ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .يناَِكاَقْلا نم ذخأ يذلا نقلا نبا مالك

 .ةعاجشلا راهظإل (ق) ةخسن يف (5)



 (ه/74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 -ًاضيأ- كلذ دصقي مل ذإ ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق هنإ :لاقُي الو «ةعاجشلا راهظإ

 ةينلا ىلع أر طي ملو «هعبط ىضتقمب كلذ دعب لتاق مث ءالوأ دصقلا هل مدقت دق ناك نإ معن

 نإف ديالو لاتقلل نوكت نأ ةينلا هذه طرش نم سيل ذإ «لوألاك وهف اهيفاني ام ىلوألا

 قلطم نع الهاذ كلذل عراس كلذل ةردابملا يضتقي هعبط ناكو «لاتقلا همهد اذإ عاجشلا

 ليثمتلا يف اذهو «تناك ام ىلع ةيقاب يه لب «ىلوألا ةينلا يف كلذ حدقي " الف ءدصقلا
 [ق/ ب /۱۷۸1/ نع ”بيغي مث ٍتقو يف ناميإلا رضحتسي توملا ضرم ضيرملاك
 «هيفاني ام مدقتملا هراضحتسا ىلع أرطي نأ ريغ نم ةلاحلا هذه ىلع وهو توميو هساسحإ

 .ًاعطق همالسإب ٌموكحم اذهف

 «« هللا ليس يف هنأو ءاَيْلُْلا يه هللا ةَمِلَك َنوُكَتِل لاق » :- مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب“”دارملا

 هدصق مدعل «لوألاك هنإ :لاقُي ال اذهف ًادصق ال ًاعبط ةعاجسّشلل لتاقُي نأ :يناثلا

 وهف «لاتقلا لاح ىلاعت هللا ةملك ءالعإ ًادصاق عاجشلا لتاقي نأ :ثلاثلاو

7 

 ©“ .ملعأ هللاو .لاتقلا لاح ةينلا هراضحتسال ءهلبق يذلا 7 [ يناثلا ] مسقلا نم لضفأ وهو

 ءايرلا ينعأ- نيمسقلا نيذه نع ةجراخ ةو ا نأ تملع اذه تبثاذإو
 ةجراخو ةيمحل ال لتاقُي يئارملاو ؛:ةيمح لتاقُّي دق نابجلا نف -ةعاجشلاو

 ةّيَحلا :ةيوكلاب دارملا ذإ ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل «لاتقلا نع -ًاضيأ- [خ /ب 0

 .ملعأ هللاو .مدقت اک ءاكارتشا وأ ًاضحم امإ ىلاعت هللا ريغل

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.الو (خ) ةخسن يف

 . مالكلا ميقتسي ىتح « باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .بيغي ملام ٍتقو يف (ق) ةخسن يف

 .دارملا وه اذهف (ق) ةخسن يف

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ماكحإ يف ديِعْلا قيِقَد نبا كلذ وحن ركذ دقف ةيمحلا ةلأسمو «ركذلا ةقباسلا ثالثلا هجوألا هذه امأ

 ۲٤۹ - ۲٤۸) /6) ماكحألا

 ينا كاملا نم لقن يذلا ردصملا يف ءاج امل قفاوملا «ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.ةيمح (ق) ةخسن يف

 .(۳۸۲ )٠١/ نَا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا .تارابعلا هذه



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Raنس هس  

 :لوإلا ثيدحلا ©

 هل َناَكَف هِدْبَع يف هل اًكْرِش تعا ْنَم » :لاق لي هللا َلوُسَر نأ رمع نب هللا دبع نع

 ُدّيَعْلا هيلع ّقَمَعَو ْمُهَّصَصِح ُهَءاَك رش ىَطْغَأد ِلْدَع َةَمِق هيلع موف علا َّنمَُمُلَْيَلاَم
 0( 7 همم 3ك

 .( ّقَّتَع ام هنم ّقَتَع دقف الِإَو

 :هوجو ْنِم ثيدحلا ىلع مالكلا

 لوقت .-ًاضيأ- ٌةَقآَتَعلاو - حتفلاب - قالا كلذكو ير : « تولا :لوألا |

 انأ ُهَتْفَتْعَأو «ٌقِتاَعو ٌقيِتَع وهف َةَقاَتَعو ًاَناَبَحو اقنع - ٌبِرْضَي َبّرَهَك - ٌقتْعَي دبعلا ىع

 هجو يف قتِعلا نبأ ام :لاقي ءمركلا :-ًاضيأ- ٌقْبِعْلاَف هة اا ظافلألا نيه نش رهف

 لاجل ا :ٌقثِعلاو - مّرَكلا :نونعي - نال

 هبقل :ةّبّيتق : نبا لاقو. ”)دْعَس نب ثّيَّللا هلاق ههجو لال قيتعب دعب هلم رْكَب وبا بقل هنمو

 ° يزؤحلا نبا لاق .كلذب همأ هتمس همسا هنإ :ليقو ." ”ههجو لامل كلذب كلي ىبنلا

 ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ادبع قتعأ اذإ (4) باب «قتعلا (2 4) باتك يف يِراَّخْبْلا هجرخأ )١(

 يف قتعلا )٠١( باتك يف مِلسَمو «هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب (11287) ثيدحلا (897/؟)

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١9١١( ثيدحلا (۱۱۳۹ /۲) هتحتاف

 حاحصلا ناَهكاَقْلا نم ادج ةليلق تافاضإ عم يرَكْوحل ا مالك صن نم ادج بيرق هلك اذه (؟)

 . 2١161 /5؟) يرهوجلل

 نباو ؛(07 )١/ ريبكلا مجعملا يف يناَرََّطلاو «(4 )١/ يناثملاو داحآلا يف يناَيَّشلا هنع كلذ لقن (۳)

 .(۱۲ /۳۰) قشمد خيرات يف ركاسع

 .(501/1) يربطلل ةرضنلا ضايرلا «(1710) ةف نبال فراعملا (4)

 يذلا ردصملا يف ءاج امل ققاوم (خ) ةخسن نم هتيثأ امو .همأ هتمس هيو كلذ همسا نأ (ق) ةخسن يف )٥(

 )١١/١(. يزوج ا نبال لكشملا فشك . ىلوأ وهف تارابعلا هذه يناَمِكاَمْلا هنم ذخأ

 يَِمّذِلِل ءالبنلا مالعأ ريس .ه ٥۹۷ ةنس تام «جرفلا وبأ هيِزْوجْلا نب دمحم نب يلع نب نمحرلادبع (5)

 .(14) مقر ( 0۴-۲ /)



 ( ها74ت) يناّيكاَنْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ْنَم ١ :لاق لي يبنلا نأل :ليقو.©' ةَحْلَط نب ىسوم هلاق هنإ :ثيدحلا لكشم يف
 )5 0 ر كيس ناس هر

 .2 ركب يبأ ىلإ ٌرظتَيلف ٍرانلا نم يتيتع ىلإ رظني

 نم «ليلج ةقث ةَفوُكّْلا ليزن «يندملا هدمحم وبأ وأ ىسيع وبأ «ىمّيتلا هللادْيَبُع نب ةَحْلَط نب ىسوم )١(

 )00١( بيرقتلا .ع «حيحصلا ىلع ةئمو ثالث ةنس تام« كي يبنلا دهع يف دلو هنإ :لاقيو «ةيناثلا

 .(591/48) مقر

 نع«ىسوم نب حلاص انث ںیبکلاد بع ان ہدلاخ نب مٹی انثدح :لاق-هللا همحر -ينارَّطلا هجرخأ
 لبق يف هباحصأ يف لو هللا لوسر انيب :تلاق «ةشئاع نعءةَحْلَط تنب ةشئاع نع «قاَحْسِإ نب ةّيواَعُم

 . هركذف : هللا لوسر لاقف «يبأ لبقأ ذإ تبا

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 .زييمت «ةرشع ةيداحلا نم «فيعض «نا,ثع ىلوم «دادغب ليزن «يصيصملا ديزي نب دلاخ نب مثيها-
 .07754) مقر (01/1/) بيرقتلا

 )85/١1١( رجح نبال بيذهتلا بيذب# (۲۳۸) مقر )۱٥۸( مكاحلا تالاؤس .يِنْطُقراَدلا هفعض

 .(51749) مقر (717/؟) يِبَهّذلِل ءافعضلا يف ينغملا (119) مقر

 يف متاح يآ نبا هركذ ام اذه .اضر ةقث ناكو «ىلع وبأ ؛يلصوملا َناَرْمع نب ىفاعم نب ريبكلا دبع-

 الو احرج هيف ركذي ملو مالسإلا خيرات يف يبهذلا هركذ دقو ء(۳۳۳) مقر (57* /5) ليدعتلاو حرجلا

 .(4) مقر (۲۷۷ -150//751) اليدعت

 (1174) بيرقتلا .ق ت «ةنماثلا نم ءكورتم «ينوكلا يْيَنلا ةَسْلَط نب قاَحْسِإ نب ىسوم نب حلاص-

 .(۲۸۹۱) مقر

 .(7755) مقر ٤۹٩( /۱) فشاكلا .هاو :يبهذلا لاق

 .(118 /9) يروا ةياور نيِعَم نب ىبحي خيرات .ءيشب سيل :نيِعَم نبا لاق

 )0/٠١. مقر ۳١( 5 /5) رَجَح نبال بيذهتلا بيذبت .ةقثب سيل :نيِعُم نبا نع دثرم نب مشاه لاقو

 حرجلا .تاقثلا نع ريكانملا ريك ءادج ثيدحلا ركنم «ثيدحلا فيعض :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقو

 )١1470(. مقر )٤/ 5١6( ليدعتلاو

 .(۲۹۸) مقر (0۷) ءافعضلا .ثيدحلا كورتم :يِئاَسّتلا لاق

 .(41) مقر (۷۳) لاجرلا لاوحأ .ثيدحلا فيعض :يناجز وحلا لاق

 دق خ ءةسداسلا نم «مهو ابر قودص «رهزألا وبأ ءيحَتلا هللاديَبُع نب ةّحْلُط نب قاَحْسإ نب ةّيِواَعُم-

 )٦۷٤۸(. مقر )٥۳۷( بيرقتلا .ق س



 (ه1؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 u ق 1an نسا

 أداب 0 تححسمسسملا

 .(5177) مقر (۱۷۰) يمراَذلا ةياور نيِعَم نبا خيرات . ةقث :نيِعَم نبا لاق

 .(0015) مقر( ٤ /۲) فشاكلا.قثو :يبهذلا لاق

 )٠١٤٤(. مقر ۱١١( /۲۸) يزملل لامكلا بيذهت .هاو خيش :ةَعَرُز وبأ لاقو

 .(۲۸۳ /۲) تاقثلا باتك يف ناّبح نبا هركذو

 .(17705) مقر (۲۲۰) نيهاش نبال تاقثلا ءاسأ خيرات .هقث :دّمْنَأ لاق

 )۱۷٤١۷(. مقر (۳۸۱ /۸) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجا .هب سأب ال :متاح وبأ لاقو

 .عةشلاثلا نم «ةقث يهو «لاجلا ةقئاف تناك ءَناَرْمِع مأ َةّيْيَتلا هللادْيَبُع نب ةَحْلَط تنب ةشئاع-

 .(8735) مقر (76) بيرقتلا

 :ةشئاع-

 نب ديوس قيرط نم ((58494) ثيدحلا (۳۰۲ /۸)ةشئاع دنسم نمض «هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ

 ينو «هلثمب (9184) ثيدحلا ١( 59 /9) طسوألا مجعملا يف يناَرَطلاو هرس نم :لاق هنأ الإ هديعس

 نب نمحر لادبع ةَعْرُر وبأو «غئاصلا يلع نب دمحم قيرط نم ء(١٠) ثيدحلا (5 5 )١/ ريبكلا مجعلا

 (114 /۳) ةباحصلا ةفرعم )۳١( باتك«كردتسملا يف مكاتل او «هلثمب روصنم نب ديعس انث الاقءورمع

 قيرط نم مهتثالث «ةبابش انث «ينئادملا حور نب هللادبع انث «لماك نب دَّمَْأ قيرط نم «(5 4٠١ ؛)ثيدحلا

 ل هللا لوسر نع ةشئاع نع ةَحْلَط تنب ةشئاع نع «قاَحْسإ نب ةّيواَعُم نع ءىسوم نب حلاص

 :مكحلا

 - رجح نبا هنع لاق يذلا ىسوم نب حلاص دوجو هفعض يف يفكيو ءأدج فيعض هدنس ثيدحلا

 .كورتم - هللا همحر

 . ملظم دنسلا و ؛هوفعض حلاص :تلق :يبهذلا لاق :ينابلألا خيشلا لاق

 ركب يبأ مسا ناك» :لاق ريبزلا نب هللادبع ثيدح نم ديج دهاش ثيدحلل نكل :ينابلألا خيشلا لاق مث

 ةحيحصلا ةلسلسلا .« اَقيِتَع َيّمُّسَف ِراَّثلا َنِم هللا ُقبِتَع تن :١ يبنلا هل لاقف «نامثع نب هللادبع
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 ثيدحلا (۲۷۹ /۱۵) هحيحص يف ناّبح نبا هجرخأ دقف ریبزلا نب هللادبع ثيدح امأو

 لاق كلذكو .ديج هدانسإ :هيف ينابلألا خيشلا لاق .امهريغو .ءامسألاو ىنكلا يف يبالودلاو«.(35854)

 .(۲۹) ءافلخلا خيرات يف يطويسلاو .(۲۲۷ /۱۲) يدنحلا يقتملا يلعل لامعلا زنك .ريثك نبا



 (ه1؟4تز يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 سس ويب ب حم ا طاطا سما دس سس سل نها

 © اۋ ةشئاع هتور :-ًاضيأ- يِزْوَجْا نبا لاق

 «ٌتجلدف ُتقبس :يأ اقنع ٌقِقَْت سرفلا ُتَقَّتَع ةاجّنلاو ىلا -ًاضيأ- ٌقْنعْلاَو

 © .اهاجنأو اهّلجعأ :يأ اهُبحاص اَهَّقَتْعَأَو

 د نواه مح امو :ىلاعت هلوق هتمو «"”بيصنلا :اته « كرشلا» :يناثلا

 رش دل العجم :ىلاعت هلوق هنمو «2” كيرشلا : -آضيأ- كرشلاو  بيصن نو
 رش هلوقت كارتشالا :-ًاضيأ- 2 كرشلاو «اكيرش :يأ 4 اً

(1 

 :يأ IRR نَمَيْلا لُهَأ َنيب ٌراجأ » :ذاعم ثيدح هنمو ءأك 5 15 رشأ ]لالا

 °” .ضرألا يف كارتشالا

 ينو )١١/١(« لكشملا فشك هباتك يف يزول ا نبا اهلقن قيتعب ه ركب يبأ ةيمست يف لاوقألا هذه )١(

 .(٤۷)رثألا لهأ موهف حيقلت ينو «(77 8 )١/ ةوفصلا ةفص

 )۱۱١۳/۲(. حاحصلا هباتك يف درو امك يِرَمْؤَجْلا مالك هلك اذه

 ۲٤۸(. /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم ء(٤ ٩۷ /۲) ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا

 .(۲۲) ةيآلا ءأبس ةروس

 . (149/0 يِبْلَكْلا يطاَنْرَعْلل ليزنتلا مولعل ليهستلا ؛(87“ /۳) يدنقرمسلا ريسفت

 ۲٤۸(. /۲) ضاَيِع يضاقلل راونألا قراشم

 .(195) ةيآلا «فارعألا ةروس

 .(195 )١/ يِزْرَجلا نبال بيرغلا ريسفت يف بيرألا ةركذت

 يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا ميقتسي ىتح ‹ باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .كرشلا (ق) ةخسن يف

 )١57/5(. ييناَيِكاَمْلا هنم لقن يذلا يزال ملعملا

 )١57/7(. يزال ملعملا . ناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا نم ةدايزلا )٠١(

 ثيدحلا بيرغ «(۳۷۲) يِزْوَْلا نبال رظاونلا نيعألا ةهزن :(7 47 /۲) ةف نبال ثيدحلا بیرغ (۱۱)

 ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(۲۳۸ /۲) يرشخغزلل قئافلا )١/ ٥١١( يزوج ا نبال

 .(۲۲۳ /۲۷) يِدْيَيّرلل سورعلا جات «(4 45 /۱۰) روظنم نبال برعلا ناسل ۷ 9

 ثيدحلا بيرغ ء(۷٤۲ /5) ةف نبال ثيدحلا بیرغ «(5717/؟) ريثألا نبال رثألا بیرغ يف ةياهنلا(17١)

 اذه انه ىلإ بيصنلا :انه كرشلا : ةيناثلا ةرقفلا يف ِناَهِكاَفْلا لوق نمو )١/ ١١۶(. يزول ا نبال

 )١57/5(. يرزالل ملعملا باتك نم لوقنم



 (ه114ت) يِناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 REE 0 077 00711110 طلاس سس تسع سس عساس

 لک يف موسعلا هرهاظ بع فهل اکر تأ ن 0 :- مالسسلاو ةالصلا هيلع - هلوق :ثلاغلا

 ' .مومعلا ظافلأ نم (ْنَم) تناك ثيح نم َقّتْعُمَو قيْعُم

 ينارصنو ملم نيب وأ ءنيِمِلْسُم نيب ًارفاك دبعلا ناك اذإ ميوقتلا انمزلآ كلذلو :ع

 نيب الشم دبعلا ناك نإ اندنع فلتخا كلذكو «هعم كيرشلا قحل هّبيصن مسا قتعاف

 له فالخلا ىلع هبيصن ينارصنلا قت قتعأف ءمِلَْسُمو ينارصن وأ «هبيصن امهدحأ قتعأف نيينارصن

 © ؟ىلاعت هلل وأ « هقتع  ةلمكت هقح يف دبعلل وأ «هيلع هدبع ضيعبت يف كيرشلل قحلا

 “.دبعللو «كيرشللو «ىلاعت هللا تح قوقح ثالث هيف :دمحم وبأ يضاقلا لاق

 ام ىلع ةلأسملا يف روصلا ريوصتو «فالخلا عقو هذه ةاعارم [ق /أ / 1741 / ىلعف

 © دق

 . « هيلع َمّوف هِدْيَعْلا َنَمت لبي لام هلو - مالسلاو ةالصلاهبلع- هلوق :عبارلا

 الو دبعلل ال قتعلا ضيعبت '”بيعب اضرلا يف رييخت الو ءبوجولا ىلع ٌلومحم وه :ع
 .كلذ يف ىلاعت هللا تحل ةاعارم كيرشلل

 ءروهشملا وهو ؟ مرمي وأ ””هبيصن قتعي ْنَأ يف رييختلا كيرشلل له -ًاضيأ- فلتخاو

 ِناَرَعْلل لوخنملا«(178/1)يناَعْمَّسلِل لوصألا يف ةلدألا عطاوق :00/4) ِيبَرَعْلا نبال لوصحملا

 .(؟57 ١)ةمادق نبال رظانلا ةضور ء(۲۳۹) نارْدَب رداقلادبعل لخدملا )١40(

 ملعملا لابكإ يف ءاج امل قفاوملا « مالكلا قايس ىلإ برقآ (ق) ةخسن نم هتبثأ امو.ةلمكتب (خ) ةخسن يف

 .(44/0) .تارابعلا هذه هنم ذخأ يذلا ضايع يضاقلل

 .ملعأ هللاو :اهفورحب تارابعلا هذه ِيِناَمِكاَْلا هنم ذأ يذلا ملعملا لامكإ يف هتدجو يذلا

 . مالكلا قايس عم ايشمت ءباوصلا طوطخملا نم هتبثأ امو.(44/5)

 )٠١٦/۲(. باهولا دبع دمحم يبأ يضاقلل ةنوعملا

 ملعملا لامكإ يف درو امك ؛همالك صن نم ادج بيرق وهو ضايع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ
(949/4). 

 .(49/9) . معي: تارابعلا ذه ناکا ثم ذأ يذلا لعلا لک يف هتدجو يذلا

 يت



 ( ه1؟4ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 عطس دحام

a 0 0 111001010000 jn 

 ام ىلع ةيارسلا مكحب هبيصن قتعم ىلع هعيمج قتع بجو دق هنأو «ميوقتلا الإ هل سيل وأ

 ءاملع نيب لاح لكب قتعملا بيصن ءاقب يف فالخ الو ءاذه يف فالتخالا نم يتأيس

 © .ًارسوم وأ ناك ارسعم هبيصنل قتعملا قتع لاطبإ ني ةّعيِبَر نع ّيِوُر ام الإ ءراصمألا

 .ثيداحألا عينج ” هتفلاخت عم هل لصأ ال لوق اذهو :ع

 :لاوقأ ةتس ىلع ًارسوم قيما ناك اذإ هكيرش بيصن يف مكحلا يف اوفلتخاو

 اذه «هل هلك هؤالوو «لاح لكب هيلع هبحاص ٌُبيصن مّرَقُيَو «قيتع دبعلا َّنأ :اهدحأ

 < نسحلا نب دمحمو «فسوي يبأو«ةَمْرْبُش نباو ليل يبأ نباو يِعاَرْوَألاَو ءيِرْوَّتلا لوق

 © . قاَحْسِإ و 2 دّمخأو

 ةّيّرُح َنأو ,”"”ديدجلا يف يِعِفاَّشلا هلاقو"” «بهذملا يف اندنع ةياور هلثم ىكُحو :ع

 ع

 ٠٠٠١(. /5) يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلا ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ يف ابوتكم

 ملعملا لامكإ هباتك يف درو امك .همالك صن نم ادج بيرق وهو ضايع يضاقلا مالك يهتني انه ىلإ ()

 )/ 066١

 يف ءاج امل قفاوملا ؛مالكلا ميقتسي ىتح «ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ةفلاخم (ق) ةخسن يف (۲)

 ٠١١(. /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ . يناَمِكاَقْلا هنم لقن يذلاردصملا

 يناَساَكْلل عئانصلا عئادب ٠٠١(« /۷) طوسبملا يف يِسْخَرَّملا نسحلا نب دمحمو فسوي يأ لوق لقن (۳)

(84/2). 

 ةَمْرْيش نباو «َلْيَل يأ نباو ءيِرْوَّتلا نع لوقلا اذه لقن كلذكو «ينغملا يف ةمادق نبا هنع كلذ لقن (4)

 مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يونا .(587 /۱۰ ) «قاَحْسِإَو ءنسحلا نب دمحمو «فسوی يبو

 .(716 -71 5 /۷) راكذتسالا يف يِعاّرْوَأْلا لوق ىلع صنو لاوقألا هذه ربلادبع نباو .(3 0 ۰(

 ٠٠٠١(. /4) ملعملا لاكإ يف درو امك ضايع يضاقلا مالك صن يهتني انه ىلإ (5)

 )۳١۳/۷(. ربلادبع نبال راكذتسالاو (؟0/ا/ )١5/ ربلادبع نبال ديهمتلا .ًالْثَب قتعي :اولاق ()

 )١/ ١1/١(. سراف نبال ةغللا سيياقم .ًاعطق :يأ ًالْثَب ىنعمو

 ريلادبع نبال راكذتسالا )1١//179(( مِلْسُم حيحص ىلع يوَوَنلا حرش )5//١١7(« يعفاشلل مألا (۷)

 تاو



 (د٤۷۲ت يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
an 2777 rrr kamek KK eee 

 «رارحألا ماكحأ رئاسو «ةثارولا يف رحلا مكح ذئموي نم همكحو «هعيمج يف ترس دق هضعب

 هقتع ناك هبيصن قتعأ نإ” هّنأو هلتق ول اى قيما ىلع هتميق ريغ هيف كيرشلل سيلو
 قتلا تام ول كلذكو أَنْيَد اهب كيرشلا هعبتأ ةميقلاب هذخأ لبق رسع اذإ قيما َّنأو ءالطاب
 .هتكرت قرغتسا ولو هيلع َمّوُق هعيمج قتع دافن لبق

 دبعلا َّنأو «مكحلاب قتعُي د امنإو ِةَيارّسلاب [خ/ 1/7741 / قتعُي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 لبق تام نإ يلا نو ميوقتلاب مكحي ىتح كيرشلا بيصن يف” [ةيدوبعلا مكحب]

 هيلع هّمْوَق ءاش نإ هبيصن يف ريخ هقتع دعب كيرشلا َّنأو «هتثرو ىلع الو هيلع ْمّقُي مل ميوقتلا

 هبيصن ىلع كيرشلا يقب امدعم ُقِّْما ناك نإو ءامهنيب ءالولا ناك هقتعأ نإفءهقتعأ ءاش نإو

 هكيرش بيصن ضعب ةميقب ًارسوم تلا ناك نإو ©” دبعلا ةصح ريغ قتعي ملو دبعلا يف
 < ميدقلا يف يِعِفاَّنلا لوقو « ”هباحصأو كلام لوق روهشم اذهو كلذ ردقب هيلع مر
 ؟ مكحلا مامتب وأ ارح نوكي ميوقتلا درجمب له اوفلتخا مث : رجالا لهأو "او راد لاق هيو

 . ينا كاملا هنم لقن يذلاردصملا يف ءاج امل قفاوملا «ىلوأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .هنإف (ق) ةخسن يف

 ٠١١(. /0)ضايع يضاقلل ملعملا لايكإ

 ىتح « باوصلا هنم لقن يذلا ردصملا نم هتيثأ امو « ةيدوبعلاب همكحب : طوطخملا يف هتدجو يذلا

 ٠٠١(. /0) ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ .مالكلا ميقتسي

 يف ءاج امل قفاوملا« مالكلا مقتسي ىتح «باوصلا (ق) ةخسن نم هتبثأ امو .فصن (خ) ةخسن يف

 1١٠١(. /0)ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ . يناَهِكاَقْلا هنم لقن يذلاردصملا

 .ىلوأ تارابعلا هذه يناَِكاَقْلا هنم لقن يذلا ردصملا نم هتبثأ امو « قتعملا : طوطخملا يف هتدجو يذلا (:)

 .(0/١١٠1)ضايع يضاقلل ملعملا لاكإ

 )۳١۳/۷(. راكذتسالا يف ربلادبع نبا هباحصأ نعو هنع كلذ لقن (5)

 )0178/1١(. ملم حيحص ىلع يِوَوَّتلا حرش ء(۳۱۳ /۷) ربلادبع نبال راكذتسالا

 .(9/”717) راكذتسالا .يرهاظلا دٌّواَد لوق و ميدقلا يف يِعِفاَّشلا لوق ربلادبع نبا لقن



 ١ (ها؟4ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 فصن يف ٌدبعلا ىعستسا ءاش نإ نم كيرشلا َّنأ "”:ةّقيِنَح يبأ لوق :ثلاثلا لوقلا

 عجري مث «هّبيصن هكيرش ىلع موق ءاش نإو ءامهنيب ءالولاو "”هبيصن قتعأ ءاش نإو «هتميق

 ةياعسلا ةدم يف دبعلاو :لاق هل هلك ءالولاو «كلذ يف هيعستسي دبعلا ىلع هيلإ عفد اهب علا

 .هماكحأ عيمج يف بتاكملا ةلزنمب

 دارت ةعئار ةيراج نوكت نأ الإ ىلا ىلع ءيشال :7 بلا ناثع لوق :عبارلا لوقلا

 “.ررضلا نم اهيف هبحاص ىلع لخدأ ام نمضيف «ءطولل

 ̂ لالا تيب يف ةميقلا نأ نيريس نبا هاكح :سماخلا لوقلا

 يبأ ثيدحو «رمع نبا ثيدح ًاعيح نيثيدحلل نافلاخ ناذاش نالوقلا ناذهو
(VD „e 

 هرب ره

 “ . ايس ةَرْيَرْه يبأ ثيدح :تلق

 هبهذمو« [ق / ب / ۱۷۹1/ نيثيدحلا نمي دحاوب لقي ةَقيِنَح بأ بهذم كلذكو :ع

 00 .امههنع جراخ

 ناَساَكْلل عئانصلا عئادب «(05 /؟) يناَئيِغْرَملل ةيادبلا حرش ةيادها 20٠١7 /۷) يبيَرملل طوسبملا )١(

 .(4؟) يناَنيِغْرَملل يدتبملا ةيادب «(85/5)

 هتدجو امل قفاوملا« مالكلا ميقتسي ىتح« باوصلا (ق)ةخسن نم هتبثأ امو .هسفن (خ) ةخسن يف

 )٠١٠/١(. ضايع يضاقلل ملعملا لامكإ يف ابوتكم

 ءاتفإلا هيلع اوباع «قودص ءناييلس هيبأ مسا :لاقيو ءِيِرْضَبْلا ءورمع وبأ ءيا مِلْسُم نب ناثع

 .(5214) مقر (7850) بيرقتلا .5 ه ۱٤۳ ةنس تام« ةسماخلا نم «يأرلاب

 .(۲۸۲ )١١/ ينغملا يف ةمادق نباو ١47(« /4) ىلحملا يف هلوق مزح نبا لقن دقو

 .(147 /9) ىلحملا يف مزح نباو ؛(75058/5) ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيقد نبا هنع كلذ لقن

(1*1/0). 

 .ةرشابم ثيدحلا اذه يلي يذلا ثيدحلا وهو

 جراخ ةنس هذهو:تارابعلا هذه يناَِكَفْلا هنم ذخأ يذلا ملعملا لامكإ ين هتدجو يذلا
 = ملت



 ١ ( ها ؟ت) يناهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 نم روكذلا يف مكحلا اذه نأ: 2” هْيَوَهاَر نب قاَحْسِإ نع يكُح :سداسلا لوقلا

 .لاوقألا ذشأ اذهو «ثيدحلا يف ركذُي مل ذإ«ثانإلا نود ديبعلا

 .لاعت هلل هجر قاَحسِإ نم ةيرهاظ ةعزن هذهو :تلق

 .رسولا مكح اذه

 وبأو «* دّمْنَأو «ييفاشلاو «” كلام لاقف لاوقأ ةعبرأ ىلع رسعملا يف اوفلتخاو

 الو «هريغو رمع نبا ثيدح يف ءاج اک «قتعأ يذلا هبيصن قتع ذفنيو «ءيشب عبتي ال :دّيَبع

 عل لام هل َناَكَف :رخآلا ثيدحلا يف هلوقل «« ”زاجحلا ءاملع روهمج اذه ىلعو هيلع ةياعس
 ےس ر رر ها د ل 3 2

 ةياور نم تباث ظفللا اذهو««قتع ام هنم قتع دقف الو » :هلوق ىلإ «هيلع موق ءِدْبَعلا َنَمث

 «ةياور يف رْيَكُب نباو ””يِتْعَقْلا دنع ةظفللا هذه تطقسو «ثيدحلا يف "”هريغو كلام

 اهتابث كلام ةاورو عفان ةاور ةفاكل فورعم او .هنم تطقس نم مُهَو ظافحلا دنع اهطوقسو

 . مالكلا قايس عم قفاوم طوطخملا نم هتي امو .(5/١١0).اهنع

 .(۱۳۸ )۱١/ مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوللا هنع كلذ لقن (1)

 0717 /9) رلادبع نبال راكذتسالا (؟)

 .(۱۳۸ /۱۰) مِلْسُم حيحص ىلع هحرش يف يوَوَتلا هنع كلذ لقن (۳)

 )٠١/ ۲۸١(. ةمادق نبال ينغملا (5)

 )118/1١(. ملم حيحص ىلع هحرش يف يِوَونلا مهنع كلذ لقن ()

 ۷۷١( /۲)كولم يف هل اكرش قتعأ نم )١( باب «ءالولاو قتعلا (۳۸) باتك يف كِلاَم اهجرخأ (5)

 ./40 ص ۲ج اهجيرخت قبس دقو نيحيحصلا يف وهو )١577( ثيدحلا

 ۸٤(. 5 /۲) ةجام نبا ننس ((7 5 /5) دوا بأ ننس ١55(« /۱۰) ناب نبا حيحص (۷)

 اهنكسو «ةنيدملا نم هلصأ ءيِرْضَيْلا ءنمحرلادبع وبأ «يثراخ ا يبتْعَقْلا بنعق نب ةَمَلْسَم نب هللادبع ()

 تام «ةعساتلا راغص نم ءادحأ ًأطومل يف هيلع تامدقي ال ىنيدلما نباو َنيِعَم نبا ناك «دباع ةقث قدم

 .(۳۹۲۰) مقر (۳۲۳) بيرقتلا .س تد م خوك ےہ ۲۲۱ ةنس



 (هال؟4ت) يِناَمكاَْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهثألا ضابر
OOOO OOOO 101 171001070101110 0 ENN5س ب يح أ  

 ؟مكحلا موي ىلإ هلاصتاب وأ ؟قتعلا درجمب له" ”سعملا ةاعارم يف كلام لوق فلتخاو

 قاَحْسِإَو يِعاَرْوَألا لاق هبو «كيرشلا ةصح يف دبعلا ءاعستساب :نويفوكلا لاقو

 ° ول نباو ليل يبأ نباو

 .ٍقِتْحْلا ىلع ىدأ اهب دبعلا عوجر يف اوفلتخا مث

 سي سلا ع هدوم 2 Tof ع 57
 «عوجرلا هابحاصو ةَقيِنَح وبأري ملو.هيلع عجري : ةَمريش نباو «ليل يبأ نبا لاقف

 .ةيارسلاب رح وه نيرخآلا دنعو «ةياعسلا ةَّدُّم بتاكملا مكحك ةّفيِنَح يبأ دنعوهو

  AIA). TA aهُ 8 02 8 5
 ءرسيأ ىتم رسعلا يف اهيدؤي ءًارسوم وأ ًارسعم ناك قتلا ىلع مّوَقُي ' ”:رْقُز لاقو

 .لوألا قتع لطب ًارسعم ناك اذإ :نورخآ لاقو ^ نييرْضَبْلا ضعب هلاقو

 قتعأ نَم نأ ةيوقلا ةجحلا هذهو -ًاضيأ- اهلك ثيداحألل نافلاخم ناذاش ناذهو

 . هقتع هيلع لمكي هنأ هدبع ضعب

 ةعامج اذه ىلعو «ناتياور اندنع هيف ؟ ةّيارّسلاب وأ مكحلاب كلذ بجي لهو

 يعستسي هنأ ةَفيَِح وبأ هيلإ بهذ ام الإ ءءاعستسا نود قارعلاو زاجحلا لهأ ءاملع

 يِوُر هنكل :ةعامجلا لوقب اولاقو«كلذ يف“ ”هباحصأ هفلاخو «هتميق ةيقب يفهالومل

 هلوق وحن هنع فالخ ىلع «("”نسحلاوءداّمحو سوا طو ءةعيبَر نع

 نم هتبثأ امو.(١١٠ /5) .رسعلا :تارابعلا هذه ٍناَهِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ملعملا لامكإ يف هتدجو يذلا )١(

 . مالكلا قايس ىلإ برقأ طوطخملا

 )۱۳۸/٠١(. مِلْسُم حیحص ىلع هحرش يف يوَوتلا مهنع كلذ لقن (؟)

 ۲۷١(. /۲) دهتجملا ةيادب يف دشر نباو 77١5(: /۷) راكذتسالا يف ربلادبع نبا امهنع كلذ لقن (؟)

 ٠١(. /۷) رلادبع نبال راكذتسالا (5)

 )188/٠١(. مِلْسُم حيحص ىلع هح رش يف يووتلا مهنع كلذ لقت (5)

 كلذكو ؛(7١1 )٥/ .هابحاص :تارابعلا هذه ناَمِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ملعملا لامكإ يف هتدجو يذلا (0

 ءاج امل قفاوم طوطخملا يف تيثموه امو.(١۳۹ )٠١/ نّفَلُخا نبال ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا يف

 . ملعأ هللاو .باوصلا هلعلف )١4/ ۲۸١(. بلا دبع نبال ديهمتلا يف

 ءاهقفلا تاقبط . كلذ ريغ ليقو هه117/5١ ةنس تام «هللادبع وبأ ءِيناَدْمَا يح نب حلاص نب نسحلا (۷)
 = هلت



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 10940 ب ب بت Ranken اانا سس سس

 لام ني لجرلا قتعي :نسحلا نب هللا ”[ديبع]و «ىِبْعَّشلا.نعركذو“”ءرِهاّذقلا لهأ هلاقو

 .ىهتنا '”.ءاش ام هدبع

 °[ صقن الو ةدايز ال :يأ « ٍلْذَع َةَميِق ١ :- مالسلا هيلع - هلوقو]
 رو

 7 دْواَد يبأ باتك يفو 24 ُدْبَعْلا هيلع ّقَتَعَو J : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقو

 ^ .ةياَرَسلا نود مكحلاب قتعلا َّنأب لوقلل حضاو ليلد" « هيلع

 .مدقت امك انبهذم نم روهشملا وهو

 .(85) يِزاَريَّشلل

 )١( راكذتسالا يف ربلادبع نبا مهلك ءالؤه نع كلذ لقن )9/ 717(.

 يضاقلل ملعملا لامكإ يف هتدجو امل قفاوملا باوصلا هتبثأ امو هللا دبع :طوطخملا يف هتدجو يذلا (۲)

 نبال راكذتسالا كلذكو ء(١١٠ /0) ملعملا لايكإ .تارابعلا هذه يناَِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ضايع

 .(۱۳ /۱۰) يووتلِل مِلْسُم حرشو «(717/9) ريلادبع

 وهو :ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا باتكل هقيقحت ءانثأ حقيشملا دَمْحَأ نب زيزعلادبع خيشلا لاق

 )93/1١*. .باوصلا

 يف دحاو عضوم ىوس مِلْسُُم دنع هل سيل هه748١ ةنس تام «ةعباسلا نم «ةلدألا وفاكت ةلأسم

 .(4781 مقر (۳۷۰) بيرقتلا .دخ م «زئانجلا

 )٥/ 1١1-1١7(. ملعملا لاكإ يف درو امك«همالك صن هبلاغو ضاّيِع يضاقلا مالك هلك اذه انه ىلإ

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .مالسلاو هيلع هلوقو (ق) ةخسن يف

 )۳۹٤۷(. ثيدحلا (؟0 )٤/ دّواَذ بأ ننس

 دبع يف هل اكرش قتعأ نم (؟) باب ءِناَيَيَأْلا (4) باتك يف ٍمِلْسُم اهجرخأث يدح نم ةعطق

 )١6١١١(. ثيدحلا (١؟ 85/8

 هلك اذه انه ىلإ صقن الو ةدايز ال :يأ « ِلْدَع ٌةَميِق » :- مالسلا هيلع - هلوقو :يناَهواَقْلا لوق نم

 ٠١١(. /5) ٍضاّيِع يضاقلل ملعملا لاكإ يف هيلع صوصنم



 (ها/؟ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ORT nam taamaم جي تيم ماس متم بستم ما معتم سيسي مت  Le e eem 

 م[خ/ب /714]/ نمل له ارسعم َقِتْمُا كيرشلا ناك اذإ يف اندنع فلتخا دقو

 ° .نيلوق ىلع ؟ الوأ هيلع قتعلا لاكإو هتمذ يف ةميقلاب هعابتإ تعي

 هيلع ع د اّلِإَو » :"” -مالسلاوةالصلا هلع - هلوقل «ٌففعض يدنع عابتإلاب لوقلا يفو
 ينعأ - عيمجلا قتع يضتقي قباسلا مكحلا َّنأل «طقف قتع ام قتع هنم موهفملا ذإ « نع ام

 راسعإلا مكح ذإ «مكحلا كلذل ضتقم ريغ رسعملا قتع نوكي نأ نيعتيف - رسوم لا قتع

 <" عفان نع" بويا ةياورب كسمتي عابتإلاب لئاقلا ّلَعَلَو ءًاعطق راسيإلا مكحل فلاخ
 دق ناك نإف .ثيدحلا سفن نم ال عفان مالك نم « ّقَتَع ام هنم َقَتَع ْدَقَف اَلِإَو » :هلوق لعجو

 ٌعِفاَنُهَلاَف ٌءْيَنَأ يِرَْأ الو » :لاق ةّرم بوُيأ َّنأل دج فيعض كسَمَتُم وهف كلذب كسمت
fثیدحلا نمي وه “مآ )0(  ».° 

 (“يرمعلا هللادْبَبُعَو ٠ كلام هاور كلذكو ب يبنلا لوق نِ هلآ هرهاظو :ع

 )٠٤٤/۲(. يرِزاَلل ملعملا يف هيلع صوصنم باوجلا اذهو لاؤسلا اذه

 .مالسلاو هيلع (ق) ةخسن يف

 . باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ٍبوُيَأ بأ (ق) ةخسن يف

 دابعلا ءاهقفلا رابك نم «ةجح تبث ةقث «يِرضَبْلا ركب بأ «يناَبوْخَسلا ناَسْبَك ةميق يبأ نب بوُيَأ وهو
 )٦١٥(. مقر )١19( بيرقتلا .ع «نوتسو سمخ هلو ه ١۳١ ةنس تام :ةسماخلا نم

 ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ادبع قتعأ اذإ (5) باب ءِقْنِعْلا (2 5) باتك يف يِراَخُسْلا هجرخأ

 دبع يف هل اكرش قتعأ نم (۲) باب ناال (۷) باتك يف مِلْسُّمو « (118) ثيدحلا (857/9)

 )1١601١(, ثيدحلا (1 785/9

 .وأ (ق) ةخسن يف

 .(۲۳۸۸) ثيدحلا ۸٩۲( /۲) يِراَّخْبْلا حيحص

 كولمت يف هل اكرش قتعأ نم )١( باب ءالولاو قتعلا (۳۸) باتك يف أطوملا يف كلام اهجرخأ

 )1١537(. ثيدحلا (9لا/؟/9)

 ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ادبع قتعأ اذإ (5) باب هِقْدِحْلا (0 )٤ باتك يف يِراَخُبْلا كلذ جرخأ اك

 دبع يف هل اكرش قتعأ نم (۲) باب ناال (۷) باتك يف مِلْسُمو (۲۳۸۷) ثيدحلا (۸ 9



 (ها74ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ء1ق//١8١]/كِِلاَمهلاقامو :لاق # ىبلا لوق نم ثيدحلاب هالصوو

 «نأشلا اذه لهأ دنع بوي نم عفان يف تبثأ امو ادرج دقو «ىلوأ هللادْيَبَعو

 «عفان نع“ دیعس نب ىيجي هاور دقو - مدقت مك - بوُيأ كش دقو فيكف
 ^ عنصامزاجدقنالإو» :عضوملااذه يف لاقو

 2ع

 .هوحنب )١16١1( ثيدحلا ( ۲ ۳)

 «يرمعلا باطلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب هلادّيبع :وهف يرمعلا هلادْيَُع امأو
 نع مِاَقْلا يف نيِعَم نبا همدقو «عفان يف كلام ىلع حلاص نب دَمْحَأ همدق تبث ةقث «نامثع وبأ «يندملا

 (۴۳۷۳) بيرقتلا .ع«ةئمو نيعبرأو عضب ةئس تام ةسماخلا نم ءاهنع ةَّوْرُع نع يِرْهّزلا ىلع ةشئاع

 )٤۳۲٤(. مقر

 ةنس تام «ةسماخلا نم «تيث ةقث «يضاقلا «ديعس وبأ «يندملا يِراَصّنَأْلا سْيَق نب ديعس نب ىبحي

 .01/009) مقر (041) بيرقتلا .عءاهدعب وأ ه5

 نب ىج انآ لاق ؛نوراه نب ديزي انث لاق «نايلس نب دَمْسَأ انربعخأ :لاق-هللا همحر -يِئاَسّتلا هجرخأ

 .هركذف...:ِكلَو هللا لوسر لاق :لوقي ناك رمع نب هللادبع نأ هربخأ عفان نع «ديعس

 :دنسلا لاجرب فيرعتلا

 ةنس تام«ةرشع ةيداحلا نيءظفاح ةقث ءيِواَمَّرلا ءنيسحلا وبأ «كلملادبع نب ناميلس نب دَمْحَأ-

 .(47) مقر (۸۰) بيرقتلا .س ه0

 ةقث :رجح نبا لاق 1٠١. ص ۲ج عبارلا ثيدحلا «ديصلا باب يف هتمجرت تقبس :نوراه نب ديزي-

 .(۷۷۸۹) مقر )5١5( بيرقتلا .دباع نقتم

 نبا هنع لاق . 7١ص ١ج ثلاثلا ثيدحلا ءصاصقلا باتك يف هتمجرت تقبس :ديعس نب ىيحي-

 .07/559) مقر (041) بيرقتلا .تبث ةقث :رجح

 دعب وأ ه17١1/ ةنس تام ؛ةثلاثلا نم هروهشم هيقف تبث ةقث ءرمع نبا ىلوم يندملا هللادبع وبأ عفان-

 )07١85. مقر (004) بيرقتلا .ع «كلذ

 :رمع نبا-

 :ثيدحلا جيرخت

 قتعيف نينثا نيب نوكي دبعلا ركذ )٤( باب «قتعلا لضف )٤١( ىربكلا ننسلا يف يِئاَسَّتلا هجرخأ



 ( ها؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .ىلعملا ىلع )هب ءاجف

 ؟ هيف دبعلا ىعستسي وأ «قّرلا مكح همكح له ءقتعلا دعب ىقبي |ميف رظنلا ىقبي امنإو

 لدي نإ :لاقو «يقابلا يف قّرلا ءاقب ىلع ثيدحلا ةلالد ءاعستسالاب نيلئاقلا ضعب عنم دقو

 .طقف بيصنلا اذه قتع ىلع

 ©7 .ثيدحلا اذه لي يذلا ثيدحلا يف اذه نم ءيش ىلع مالكلا يأيسو

 س N تح برم تسل

 ء(۹۵۸٤) ثيدحلا ١185( /۳) كلذ يف رمع نب هللادبع رف نيلقانلا ظافلأ فالتخاو ءهبيصن امهدحأ

 .ركذلا قباسلا قيرطلا نم

 :مكحلا

 .ملعأ هللاو .حيحص هدانسإ

 امل قفاوملا. مالكلا ميقتسي ىتح «باوصلا (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .ىلع هنأكف عنص ام (ق) ةخسن يف

 1١(. 5 /0) ضايع يفاقلل ملعملا لايكإ. تارابعلا هذه يناَيِكاَمْلا هنم ذخأ يذلا ردصملا يف ءاج

 ٠١(. 4 /0) ملعملا لاكإ هباتك يف درو امك« ضايع يضاقلا مالك صن يهتتي انه ىلإ

 ديلا قيقد نبا مالك ىنعم هلك اذه انه ىلإ قتعلا دعب ىقبي ايف رظنلا ىقبي امنإو : ناَِكاَقْلا لوق نم
 .(759/5) ماكحألا ماكحإ يف درو امك



 (ها74ت) ينامكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضايز
 ل و وس جم TT nk ttc السسلام ساطع طاش

 :يناثلا ثيدحلا @

 ِهْيَلَعَف كولم ْنِم هل اًصْفِش تعا ْنَم ) : [ لاق #1 يبنلا نع هيض ةَرْيَرُه بأ نع

 ريغ ىِعْسُتْسا مت ءِلْدَع َةَميِق ُكوُشْمُلا موم لام هل نكي | ْنِإَف لام يف " ٌةٌصلَح

 ¢ ” . هيلع"!ٍقوَقُشَم

 :حرشلا

 ثالث «فيغر لثم «ٌضيِقّشو “' - [ اهحتفو نيشلا رسكب ] - صفو ٌصْفِش :لاقي
 ° .بيصتلا :وهو «تاغل

 «قاَحْسِإ فالخ  مدقت دقو "” «ىثنألاو ركذلا لمشي « كولم ْنِم» :ي هلوقو

 © .ىثنألا نود ٍرَكَّذلاِب ثيدحلا هصيصختو
 - ةّياَرّسلا نود ميوقتلاب قتعلا َّنأب لوقلل ةجح هرهاظ « ٌةْصالَت ِهْيَلَعَف » :و هلوقو

 )١( ثيدحلا (887 /۲) يِراَخَُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )۲١۹١(

 مِلْسٌمو )5/١١4١( ثيدحلا )15١7(.

 .(07/1) يِنْيَعْلل يراقلا ةدمع .قرلا نم م َضْلَخَتَيِل هلام نم يقابلا ةميق ءادأ هيلعف : يأ ٌةْصدلَخ (0)

 ثيدحلا (887 /؟) يِراََُبْلا حيحص يف ءاج امل قفاوم تبثم وه امو .قوشم (ق) ةخسن يف )۳(

 .هيلع فقأ مل (ق) ةخسن يف ءاج امو )٠١١۳(. ثيدحلا ۱۱٤١) /۲) مِلْسُمَو (۲۳۹۰)

 لدع ةميقب ِءاَكَرُشلا نيب ءايشألا ميوقت (0) باب ءةكرَكلا )٥۲( باتك يف يِراَكُبْلا هجرخأ (5)

 دبعلا ةياعس ركذ )١( باب «قتعلا )١١( باتك يف مِلْسُمَو «هظفلب (۲۳۹۰) ثيدحلا (887/؟)

 .هفورح يف ريسي فالتخا عم هلثمب )١9١1( ثيدحلا ( 79 ١1150

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا )٥(

 ريثألا نبال رثألا بيرغ يف ةياهنلا ء(۳۳۸) يديمحلا يدزألل نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت (5)

 ٠١۷(. /۲) ضايع يضاقلل راونألا قراشم «(«550/؟)

 )٤/ ۲٠١(. ديلا قيِقد نبال ماكحألا ماكحإ (۷)

  (A)ص ۲ج لوألا ثيدحلا «قتعلا باتك يف كلذو 1/07.

 .ثيدحلا يف ىثنألا نود ٍرگّذلاب هصيصختو (ق) ةخسن يف (9)



 (ها؟4تر يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 © .لابقتسالاب رعشُي ظفللا ذإء -  مدقت امك

 تيب نم قتْمُي هّنأب :لئاقلا هلل نيربس نبا ىلع ةجح ؛ ِهِلاَم يف » :ي هلوقو]

[Jll 

 ىاهتجالا ةيعورشم هنم ذخؤُي دق ( هيلع قوَقْسَم ريغ ىِعُسُتْسا مت 3 :َي هلوقو

 ىلإ ةقشملا مدع لكوو «ادح كلذ يف 7 - مالسلاو ةالصلا باع- دحي مل ذإ '” ءنظلا بلاغب لمعلاو
 .كلذ يف مكاحلا

 ضراعم وهو«لوألا قتلا رسع لاح يف ءاعستسالاب نيلئاقلا دنتسم ثيدحلا اذهو

 يف رظنلا ىقبيو «« ٌقَّمَعام هنم ّقَتَع دع دقق الو :٠ "7 - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق نم '”مدقت اهب

 .ملعأ هللاو '” .ىرخألا ىلع نيتلالدلا ىدحأ حيجرت

 ۷١١. ص ۲ج لوألا ثيدحلا «قتعلا باتك يف كلذو (1)

 .(571 /4) ماكحألا ماكحإ يف ديِعْلا قيِقد نبا كلذ ىنعم ركذ (5)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 يف ديلا قيِقَ نبا كلذ ركذ دقف نيريس نبا ىلع ةجح ةرابعلا هذه نوك نم ِناَهِكاَقْلا هركذ امو

 )٤/ ١١١(. ماكحألا ماكحإ

 57١(. /5) ماكحألا ماكحإ يف ديلا قيقد نبا كلذ ركذ

 .لمشأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو.مالسلا هيلع (ق) ةخسن يف

 . ٥٤۷ص ۲ج لوألا ثيدحلا ءقتعلا باتك يف كلذو

 .لمشأ (خ) ةخسن نم هتبثأ امو .مالسلا هيلع (ق) ةخسن يف

 يف ديِعْلا قيقد نبا هركذ ام ىنعم اذه ءاعستسالاب نيلئاقلا دنتسم ثيدحلا اذهو :يناَهِكاَقْلا لوق نم

 ۲١١(. /4) ماكحألا ماكجإ



 . ( هات ) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 :ثلاثلا ثيدحلا ©

 ف قو ل« لاما لقوا :لاق هذ هللادبع نب رياج نع

 مزد ةثامناعثبُهَعاَبفَُرْبَع لام "”[هل ] ْنُكَي مل ريد نع اَماَغ یتا أ ِهباَحْصَأ نم اَُجَرَ
 سر

 © هيحاص توم دعب قع نأ وهو «ءرْيذ ْنَع ِدْيَعلا َّقْثَع :(ريبْذَتلا ١ :ةغللا لهأ لاق

 ° دقاعلا تومب ديقم قتع :هنأب انباحصأ ضعب هنع رّبع ءكلذك عرشلا يف ””[وه]و

 ررقم وه ام ىلع «توملا دعب قتعلاب ةيصولاو «لجأ ىلإ قتعلا اهيف فلاح ماكحأ هلو

 .هقفلا بتك يف

 ءيطبقلا بوقعي همسا :قتعلاب هيلع معنملا مالغلاو «يِراَصنَألا روكذم وبأ :وه قتعلاب معنملا لجرلا (1)

 .(81/5 )١/ لاوكشب نبال ةمهبملا ءاسألا ضماوغ .يِوَّدَعْلا هللادبع نب ميعن :هارتشا يذلاو

 ( ۷٥۳ / ؟) ةديازملا عيب (09) باب ؛عويبلا (4) باتك يف يِراَكّبْلا اهجرحخأ دقف :ةياورلا هذه امأو

 ربدملا عيب زاوج (7) باب «ناميألا (۷) باتك يف مِلْسُُمو ؛هوحنب كلذ ريغو (؟ ١75 ثيدحلا

 . هظفلب (۱۸۹ ۳

 «(1۷1۳) ثيدحلا (17917/5) يِراَخَُبْلا حيحص يف ءاج امل ةقفاوم يهو .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 ش (491) ثيدحلا (۱۲۸۹ /۳) ملسَمو

 دقو مهعايضو مهلاومأ ساتلا ىلع ماَمإلا عيب (۳۲) باب ءماكحألا (91) باتك يف يِراَخُبْلا هجرخأ

 (۷) باتك يف مِلْسُمو «هوحنب (11/771) ثيدحلا (۲۹۲۷ /1) مالا نب ميم نم ارم 4 يبنلا عاب

 .هوحنب (481/) ثيدحلا (۱۲۸۹ /۲) ريَ عيب زاوج (۳) باب ِداَيَْلا

 .(1/.018) حاحصلا هباتك يف درو اک« هل يِرَمْوَْلا فيرعت صن اذه

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا

 .85/6*0) يناَكْوَّشلل رارجلا ليسلا



 (ها84ت) ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 عضم انبهذمو “ييفاشلا بهذم وهو “دلا عيب زاوج ثيدحلا رهاظو

 ال » :لاق لك يبنلا نأ رمع نبا نع يِنْطُفَراَدلا هجّرخ ثيدحب انباحصأ لدتساو«””هعيب

 قحإ 0 و ويم عب و ا خا
 . 2« ثلثلا نم رح وهو بهو الو رب

 )١( ملم حيحص ىلع يِوَوَنلا حرش «(77 /4) ديِعْلا قيِقَد نبال ماكحألا ماكحإ )111/11( .

 «(۲۳۱ /۹) يِوَوَّنلِل عومجملا ء(۲/۱۸١٠) يِدْرَواََّْلل ريبكلا يواحلا «(5 7 /۷) يعفاشلل مالا ()
 .(015 )٤/ ينيبرشلل جاتحملا ينغم ؛(44/7) ِياَرَعْلل طيسولا ء(۸ /۲) يِزاَريَشلل بذهملا

 باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا ء(١۳۹ /۲) باهولادبع يضاقلل ةنوعملا 8١4 - ۸٠١( /؟ ) أطوملا )۳(

 نبال تاهمألا عماج ٤١(« /۷) يجاّبلل ىقتنملا 1۱ /؟) دشُر نبال تامدقملا 0 ٥۷

 ٤١(. /5) قاّرَملل ليلكإلاو جاتلا )٥۳۳(« بجاحلا

 يأ نب دمحم نب دخأو ءالعلا نب للادْيَبُع نب دمحم رفعج وبأ ان :لاق-هللا همحر - يِنَطْقراَّدلا هجرخأ

 نب ةدْيَبَع همع نع هيِرّرَجلا «ةّيِواَعُم وبأ ءرابجلادبع نب ورمع ان .برح نب يلع ان :اولاق ةعامجو «ركب
 .هركذف :لاق ف يبنلا نأ :رمع نبا نع «عفان نع «بوُيَأ نع ءناسح

 :ثيدحلا جيرخت

 ياما (۸۵) باتك يف يهو (00) ثيدحلا (۱۳۸ )٤/ بتاكملا (۹) باتك يف يِْطفراَّدلا هجرخأ

 :ظفلب امهدنع هنأ الإ ركذلا قباسلا يِنْطُقراَّدلا قيرط نم (714 )٠١/ ربدملا عابي ال لاق نم (۲) باب

 .٠....عابيال ريدملا

 :مكحلا

 نم فوقوم رمع نبا نع وه امنإو ءفيعض وهو «ناسح نب ةد ريغ هدنسي مل :يِنطقراَدلا لاق
 ىربكلا نئسلا يف يقل هنع كلذ لقن كلذكو «(50) مقر (178/5) ييطقراًذلا ننس .هلوق
14/3 

 همع نع «- لاحلا لوهجم وهو - رابجلادبع نب ورمع ةيواعم يبأ ةياور نم وهو :ناطقلا نبا لاق

 .رمع نيا نع «عفان نع هِبوُيَأ نع «- ثيدحلا ركنم وهو - ناسح نب ةع

 فعضو دانك ةقثل «حيحصلا وهو «هلوق نم رمع نبا نع «عفان نع «بوُيَأ نع «ديز نب دا هاورو
 .(00 4 /۳) ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا نايب .رابجادبع نب ورمع هيوار

 يِدَع نبا هل قاسو «ريكانم ناسح نب ةدْيَبَع همع نع ىور :رابجلادبع نب ورمع يف يِدَع نبا لاق
 )11١((, مقر )١151/0( يدع نبال ءافعضلا يف لماكلا .ةظوفحم ريغ اهلك :لاقو «ثيداحأ



 ( ها86ت) يناهكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةباحصلا ني فلسلا دنع رّبَدلا عيب عنم دكأت دقو :انباحصأ نم َنوُنْحَس لاق
 سرك ور 2ع

 .ِدلَولا ماك هعيب زوجي الف هديس تومب قلعتم هقتع نألو «نيعباتلاو

 ركتي مو «نورقلا ريخ الم يف هعيب لاطبإب ها رمع ىضق دقو :انباحصأ ضعب لاق

 © .عاجإلاك اذهو .دحأ هيلع

000 

 يف يزوج ا نباو )23١87« مقر (”54 /5) نازيملا ناسل يف يِدَع نبا مالك رجح نبا لقن كلذكو

 مقر (7717 )٥/ لادتعالا نازيم يف يبهذلاو «(75170) مقر (۲۲۸ /۲) نيكورتملاو ءافعضلا هباتك

 .(4717/5) مقر (5//487) يِبَهّذلِل ءافعضلا يف ينغملاو (555-7405)

 ةخسن هثيدح نِ انبتك «تاقثلا نع تاعوضوملا يوري نم ناك: ناسح نب ةدّيَبع يف ناّبِح نبا لاقو

 هيلع تلخدأ وأ ءاش دمعتملا ناك وهأ يردأ تسلف «ةعوضوم اهلك ثيدح ةئمب اهيبش ءالؤه نع

 ناب نبال نيحورجملا . نيلاحلا يف هب جاجتحالا لطب دقف نيذه ني ناك اهيأو ؟اهب ثدحف

 .تاقثلا نع تاعوضوملا يوري هنأ :هيف ناَّبِح نبا لوق يبهذلا لقن كلذكو «(875) مقر (184/9)

 )۳۹۸٥(. مقر 57١( /۲) ءافعضلا يف ينغملا

 اذهو :تلق :لاق تاقثلا نع تاعوضوملا يوري هنأ: ناَّبِح نبا لوق لقن نأ دعب ينابلألا خيشلا لاق

 نع هل اًماَلُخ َقَْعَأ ِراَصنَأْلا ني اَلُجَر نأ » :هلظ رباج لاقف بما عاب لي هنأ حص دقف ؛كش الب هنم

 ةئم ناب هللادبع نب ُمْيَعنهارئْشاَف ؟ ينم هيِرَتْشَي نم :لاقف كي يبنلا كلذ عليم هيَ لام هل نكي م ريف

 .(155) ثيدحلا )١/ ٠٠١( ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ٠. هيلإ اَهَعَفَدَف مكرو

 1١87(. /1) بيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط .فيعض ثيدح وهو :يقارعلا ظفاحلا لاق

 .(؟18 )٤/ ريبحلا صيخلت .حصأ فوقوملا ةَعْرَر وبأ لاقو :رجح نبا لاق

 رينملا ردَّبلا .عفرلا ةياور فيعضتو «فقولا ةياور حيحصت ىلع ظافحلا قفتا دقو :نّقلْا نبا لاق

 ا

 . (307 )١١/ دوبعملا نوع .هلثمب جت ال «فيعض ثيدح :يدابأ ميظعلا لاق

 .(45 /؟)ر يغصلا عمال حرشب ريسيتلا .هفقو حيحصلاو «فيعض هدانسإ :يواتلا فوؤرلادبع لاق

 .(155) ثيدحلا (””05 )١/ ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس .عوضوم :ينابلألا خيشلا لاق

 يراقلا ةدمع يف يِنْيَعْلاو 2948 /) قئاقحلا نييبت يف يِعَلْيَّزلا يِجاَبْلا ديَِوْلا يبأ نع كلذ لقن

 تا



 ( ها74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 اهل مومع ال لاح ةعقاو ةعقاولا :مه انلق اذه رباج ثيدحب ةيِِفاّشلا انيلع جتحا نإف

 موقت الف «قحاللا نود قباسلا ِنْيَّدلا يف هعيب زاوجب :اهيف لوقن ةروص ىلع لمحت نأ زوجيف
 .ملعأ هللاو .ةمدقتملا انتلدأ انل ملستو ءاهريغ يف هعيب نم عنملا يف ةجحلا انيلع

 زهد تحصل ولیکو اونما٤ تسلا نإ ا: [خ /| /۲۹۹1 /-) ىلاعت- هللا لاق

 متيم مهلا كت اف موعد © وتلا تج يف هلا مونو فرجت نکی مک
 هلل دمحلا 4 تيل برّ ُدْمَفَل أ ْرْهْسَوَعَم راو [ق /ب /181/ س ایف

 كيبنو كدبع دمحم ىلع يلص مهللا هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو ءاذه اناده يذلا

 لآ ىلعو ؛ميهاربإ ىلع تيلص اک «هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو «يمألا يبنلا كلوسرو

 ىلع تكراب اک «هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو «يمألا يبنلا دمحم ىلع كرابو «ميهاربإ

 .ديجم ديمح كنإ نيملاعلا يف «ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ

 دوُجلاَو العلاو مراكملا هلو «## ٌدومحملا انبرو ٌباّتِكلا َّرِجَن

 دوج وذ دحاو ميرك بر ***# هلضفب دابعلا ىلع دوجي بر

 ىلإ انررطضا امو «ملقلا هب ىغط وأ «مهفلا هب لز ام هتردق تلج هللا رفغتسا انأ اهو

 يتلا انليواقأ نِم هرفغتسنو «هانرهظأ ري ءاعد وأ ءهانحضوأ ىنعم وأ «هانبتر مالك يف عنصت

 «هبتك نَم َِّنَصُملا اذهب عفن نأ هلأسنو ءانرئارس قفاوت ال يتلا انرهاوظ نمو ءانلامعأ فلاخت

 نيبيطلا هلآ [ىلعو] دمحم ىلع هللا لصو هيف رظن وأ «هعمس وأ أرق وأ بتكتسا وأ

 [ق/ب/141١]/ 29 .[هلآو دمحم انالوم ىلع هللا لصو«نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيرهاطلا

 انثا يف ءاعبرألا موي ةيناثلا ةركلا يف هفينصت ْنِم غارفلا ناكو -لاعن هلا هحر- ُفْنَصُم لاق

 .اهتمتاخ هللا نسحأ ةئم عبسو رشع ةنس ىلوألا ىدانج رهش

 .لجو رع (ق) ةخسن يف )١(

 . ٠١( - 9) ناعيألا ءسْنوُي ةروس (؟)

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا 22

 .(ق) ةخسن نم ةدايزلا ()



 (ها؟4تر يِئاَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «هبنذو هتئيطخ نم رفغتسملا «هبر وفع ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع هخسن نم غارفلا ناكو

 يكياملا يِجْوُرَتلا فولخم نب مِلْسُم نب دمحم نب مساق «هيلإ مهجوحأو هللا دابع فعضا
 «ةئم عبسو نيعستو نيتتثا ماع «ىرخألا ىدامج نم رشع عبارلا نينثالا موي “يذاّشلا

 يفاوي ًادمح هلل دمحلاو «ليكولا معنو هللا انبسحو نيمآ «هنمو هتكرب انفّرعو «هيضقت هللا نسحأ

 هلل دمحلاو َنيِمِلْسْملا عيمحلو «ةرفغلاب هل اعد نّلو «هخسانل هللا رفغو «هديؤم ئفاكيو«همعن

 [خ/ ب /۲٦۹1/ .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا

__ een 

 )١( يِواَخَّسلل عماللا ءوضلا )197/5( .



 ( ها84ت) يِناّمكاَمْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 070000010010: شاش اال نا طاطا ااطسفللا 01000010 اا ان ا ان اسست سس سادسا

EIN 

 ءدعب ءيش نم تئش ام ءلمو «ضرآلا ءلمو «تاومسلا ءلم «دمحلا كل انبر مهللا

 امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال ءدبع كل انلكو «دبعلا لاق ام قحأ «دجملاو ءانثلا لهأ

 ىلاعت هللا هلسرأ يذلا دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو هدا كنم دلا اذ عفني الو «تعنم

 هاتأ ىتح هداهج قح هللا يف دهاجو« ةمألا حصنو« ةنامألا ىّدأو« ةلاسّرلا غلبف نيملاعلل

 :دعب امأ هيلع همالسو يبر تاولصف «نيقيلا

 اذه لالخ نم اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نم ةلمخ ركذ اهيف «ةلاسّرلا ةمتامخ هذهف

 :ةيلاتلا طاقنلا يف اهصيخلت نكميو لمعلا

 ديدعلا هنم لقت دقف ءةيكلالا ةصاخو ملعلا لهأ دنع ةيملع ةناكم هل باتكلا اذه َّنأ ١-
 .ءايلعلا نم

 ٍناَهِكاَمْلا صن ام اهنمو «ةردانلا تاقيقحتلاو «ةليلجلا دئاوفلاب زاتما دق حرشلا اذه نأ
 . ةيبَرَعْلا بتُك يف هدجت ام ّلَقَف :لاق ثيح هيلع

 يقترت وأ «ةنسحوأ ؛ةحيحص اَهَّئأ امإ يناَمِكاَتْلا اهب دهشتسا يتلا ثيداحألا رثكأ ّنأ

 .ًادج ليلق هعضوب مكح امو نسحلا ىلإ وأ حيحصلا ىلإ

 يحاونلا ثيح ني ماكحألا ةدمع حورش عسوأو مهأ نم ربتعُي حرشلا اذه نأ

 ريغو ةيظعولاو« ةيوغللاو « ةيوحّنلا و ؛ ةيثيدحلاو « ةيريسفتلاو« ةيلوصألاو« ةيهقفلا

 هياتك يف هنم دافتسا دقف هلل نقلا نباك ه دعب ءاج نمل اعجرَم ناك كلذلو «كلذ

 دقو «هباتك ىلع علطا نم الإ اهفرْعَي ال ةميظع ةدافتسا ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا

 .باتكلا ةمدقم يف هيف نوُحرَف نبا مالك قبس

 ام ريثك هدجتف «هنم روهشملا كلذكو «يكِلاَكا بهذملاب عساو عالطا هل يناَِكَمْلا نأ

 هرهش دقو :اولاق هنم اولقن نيذلا ىتح بهذملا نم روهشملا وه اذه نأ ىلإ ريشُي

 ةعسو يكِلاَكا بهذملا يف هقمعت ىلع لدي الف ّلد نإ اذهو «ةدمعلا يف ينا مكانا

 .هعالطأ

 .ةليصأ ةيكلام بتُك اهبلغأ يناَهِكاَمْلا اهنم لقن يتلا رداصملا نأ



 (ها؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
asksللا |  a TT TTT aa srr a 

 :ةسسسيصوتلا

 ١- ملعأ هللاو - يهو ءاهنم دافتسا يتلا بتكلا نم ةلمج ىلع صن هلل# ِيناَهِكاَقْلا -

 ثحبلاو لاؤسلا دعب اهيلع فقأ ملف - تايتكملا لخاد يف ةسوبحملا تاطوطخملا دادع يف

 ءاهنع ثحبلا ىلإ يعسلاو «نيثحابلا ةيانع لحم بتكلا هذه نوكت نأ يغبني كلذلو ءاهنع

 ميركلادبعل بيذهتلا حرش يف بيرقتلاو نايبلا باتك لشم «ءارقلا ىلإ اهجارخإو
 «ةريزغ دئاوفو «ةمج امولع هيف عمج ريبك باتك وهو :نوُحْرَق نبا هنع لاق .يرَدْنكشإلا

 ةغللا عماجو «يمزاحلل فلتخملاو فلتؤملا باتكو «تادلجم عبس وحن «ةبيرغ الاوقأو

 امل الإ اهنم لقني مل وهو هلك ياَهِكاَمْلا اهنم لقن يتلا بتكلا نم اهريغو ءيِمِيِمَّتلا زازقلل

 ام يف راثآلا حاحص ىلع راونألا علاطم باتك ىلع تفقو دقو «ةيملع ةميقو ةناكم نم اهل

 نبال ثيدحلا بيرغ يف« اهتاغل مهبم حاضيإو يِراَّخُبْلاَو مِلْسُمو أطوملا باتك نم قلغتسا
 مقرب تاطوطخملا مسق« ةيزكرملا ةبتكملا يف طوطخم «لوقزق )١١١١( هطخو صقان وهو

 هللاو .هباب يف ديج باتك وهف هيقاب نع ثحبيو هيلع موقي نم رسبي نأ كك هللا لعلف ديج
 .ملعأ
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ESدوا مک  
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 < خداع
 4 ئركش ٌرْسآَوءركسَصلأ اوبر ال أونا یل اات ا

 4# اکی سل كر5 ودام ریو دي کرسی ناری ال ها د 7»
 4 اهودز وأ اهتم نسبا ف رکو میخ ادو لم در وأ اپ 04 اا دنع ليل سک ا س

 © اتوم َّتَسَل ملكنا مڪر لآ نمل الو

 4 ارث تحدت)
 ةدئاملا ةروس

 © ومحل اوفو اوما تريل او

 4 عسا ايات )»
 4 َنيِنِمّؤُم مك نإ اوو هلأ َلَعَ 0
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 (ها؟4تر يِناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ےس ی مس رس
 فف كلُيرو تاته ذاق

 ر چر

 رال با الا ٌريِمْلاَو ر ت

a 10 565 اصلا وعلا رسم ور سے 2  
 اضغبلاو ةواذعلا كَم دب عقرب ن أ ناطْيَشلأ ديري ام 3

 1 ار یر
 هللا

j EÊ 

 4 توشيلاَك م هيلع اسو

 ت ام شیوا



 4 ٍلْيَحْلا طاير نمو وو ووفق نم عطس ب

 هت 2س رج

 م24 و ع جو

 ميظعلا زوغلا



 (ها؟4تر يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 هس اال

 3 مد نإ ةماللظ ىهو ىر د عمم ب كم ل مع

 4 ٍلاَعَتمْلا ر يبڪآآ

 4 کی مکس © یاب یت مرک ہوتی ةكيكشلاو
 لحنلا ةروس

 ا ےس ر ر 3 سس يمص ليس وک لك نس حير سك کرس

 ال ام قلو ٌةَنيِزَو اهوبكحي ٌريمَحْلاَو لالو ليلو ۾ |

 4 ب رشووع ام لنو اوقاف رثاع نیول

 03 4 تورص م وهل عْرَص نينو

2 5-9 

 - هل 2

 # اًدَشُر تسع ام نمت نأ عك عيت لَه



 (د٤۷۴ت يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 4 نیلم مشلول
 4 ابيع رقت كي كركر
 4 تال كر تال |

 ححلا ةروس
 رع ر +

 4 عُهَرودنأوُم و جس
 مهرودناوفويلو

 4وج اان ودی ل

SEES) 
 ورح ةه

 5 مورک
 ْنِم نص ضعي تنيؤملل لو کک ی ھا 4 ت 4 ا



 (ها؟4ت) يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ھر م

 رک ضیرملا لع

 ےس ےس ر چ رف ےس س

 4 دلها راسو لجتالا ىموم صف ملقم

 توبكنعلا ةروس

 # تولي فاك و ناوي

 نامقل ةروس



 (د٤۷۴ت ) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ل م ایا © سيسيزتلا اشیا مزقت 16 » 02
95 

 و ر و کرس

 دع بذي هليو

 د ظ * لآ بذ يف تطرق ام یل یر پیست لو ن 52 55 هيج لس رع دع رع حاس لح وو 1 2 و
8 



 يف ماهفألا صاير يف ماهفألا ض يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش  يناهكاَشلا ( ها/؟4ت) یناھکام

 زك ني شال باکو

 2 مشا لع توُرْشوُيو» اصح اصح م داوو

 سهلا ٌنِمّومْل مكمل 3 |

 فصلا ةروس

 تردلا نی لیس ف تول 4 اَنَص

 ا

 عَ ج

 نأ نون لامكلا ثوار »ا صم نأ هوك را ١ لاَ ف 4 نه ر عكس ر يلة لت واک

 ا ةَ ر

 و لاس مراعا مرکو

 اک نوط اما 4اب الح هل 2 80



 (د٤۷۴ت ) يِناّمكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ل1 _ تحصل ا emme OEP tm Ott tatmîn اا 01 marge اانا

 نيود وب ا

 04 ا ےس E د حرص 00 ا

 حوضرتاف كب كيلعي فوسو # |



 (ها؟4تز يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
un e |تتت “ | 

 ١ ظ |



 (ها؟4تر يِناَهكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 و

 ْمُكِبِحاَص وأ ُْكلتَف مك َنوُفِحَتسَتَو َنوُفَِك

 O ؟ُِكَبِحاَص وأ گلا َنوُفِحَتْسكَو نوفل

 َكْرَّشلا نَمَيْلا لهآ َنيب راجا

 ءايفحلا نم ليا نم رص ام #4 يبنلا ىَرْجَأ

 ِراَمَتلاِب ِهيِحَسْماَو لّيللاب ِهيِلَعْجا

 َكَئاَح نم ن الو كَمَا نم ىلإ اناما د 0

 هللا مشا رُكْذاَق ملعملا َكَْلَك َتْلَسْرَأ اذإ ناس هر هش است 5

 كيلع كسمأ ام لكف هللا مشا َتْرَكَدَو لحما كلك َتْلَسْرَأ اذإ

 اََِّعْلُي وأ اهَمعْلي ىتح هدي ْحَسْمَي الف اًماَعَط مكدحأ لَكَ اذإ



 (ه74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

037 0 

 سرا رک هيلع يمر ِهيِعِضْر

 هَ

0 
 ةَ هوُلتقاَو ةوُيَلْطا

 ِبَضَقْلاَو اًضّرلا يف ءلوقت ام كنع بكَ

 ِبَضَعْلاَو اًضّرلا يف لوقأ ام بتكا

 n لا يف ِءاَدَهَشلا َحاَوْرَأ



 (ها74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر
 EER ا ت تای یت ت تم ب ےک ت ی ی پس س ت س س س رس تسر انااقلا

 ےہ لس سر

 ٍْسْحَوْل رو ليلا ری نمر اَنْلَكَأ

 ع لكأت الف لك نإ ءُبْلَكْلا كأي نأ الإ

 ا 0 م

 ٍئاَبَكْلا رکاب مكا الأ

 مضل ا ينيتأي اَنِإَو يسب انآ انإ الأ

 هنأش يف ٌرظنأ ىتح هومر الا

 كل يَ وهف كلام َصْعَب َكْيَلَع ُكِسْأ

 هللا َلَع سالا یتا َذِ

 ركذت ىتم ًادبأ ءانثتسالا نأ

 ع إ نيب مارحاو نيب لالحلا ن دس سا ع ااو

 اَهَمَّرَح هلل

 عَ هلل
 رر هر . توا ما #6 عر

 هدب دتلو ْبَكَرَتلَف ٌكيخأ يْمَم نع يَ هلل

 مهتاهمأ ىلإ ةبسنلاب ةمايقلا موي يف نوعدُي سانلا نأ

 ليخلا موحل مرح #4 يبنلا نأ



 ے سافنلا ح ( ها 4تر يِناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 ةاَصِمإلاَو تْمّسلاَوَحِلاَّصلا يذلا نإ

 نالفل وهف اذك هب تءاج نإ

 اَهيَلَع َبَدَك الإ هارأ ايف اذكو اذك هب ْتَءاَجذ

 اهدلو ْنِم ىفَتْناو ةتآرما ىَمَر الجر ل

 ٍنيَمْهَس ٍسَرَفْلِل لقنلا يف َمَسَق 44 هللا َلوُسَر ن

 بذ ْنِم اتا حتطصا ب هللا َلوُسَر ن

 اَياَرَّسلا نم ْتَعَْي نم صْعَب لمْ ناك 4 هللا َلوُسَر ن 3 ر بهل اک ےل طا ٢ علت

 اگه الإ ريرْخا سویل نع یہ كي هللا لوسر نأ

A 2هم هك رم  Se 
 اًهودلجاف تنر نإ مذ ءاهودلجاف تتر نإ

3 
 ا

 يعرف 20 ع هامل ر مة سم مق 1
 ةبطقلا تكرَتَو ءَمُهّسلا تعَرَت تئِش نإ

 ا7 ع مهل )| 2 ے2 ° ج1
 َةَرفَولا َنوُدَو ةا قوف ناك هرعش نأ

 شْحّوْلا دباَوَأك باوا مِئاَهَبْلا وذ نإ

 ىلاعت هللا ءاسأ نم مسا نيمي نأ

 حاَضْوَأ ىلع ةيراج لتق ايدوهي نأ

 هيلع ٌصّرَحو هبلط ن اذه انلَمَح ىلع لَو ال

 وليس يف جرح ن هللا بدلا
 ٍناَرْهّظلا مب ارا افا



 (ها74ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

2 

 ةَ نم ىهو محلا مرح ذرت هنإ ءسانلا اأ

 جَن ىلإ ةيرَس 4 هللا لوسر َثَعَب

 26 3 ر
 لغلا ْبَمْذَي اوخفاَصَت



 (ها74ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 مدقلا رطش نم لجُرلا عطقت

 اًدِعاَصَف راتيد عبر يف يلا ُعَطَقُ

 اهناسلب اهنا ىلع ْتَلاَطَتْسا ةأرما كلت

 مالا رَ هلال
3 

 ہیک ا س يسرا هي ر 2

 َرْثأ اب يعبتتف ةكسمم ةصرف يخ
3 

 عَومألا ُنْب ةَمَلَس مويا انلاجر كَ
2 

 ا رم
 رربد

 هم م رم 24 ع
 هِعْطَقِب َرَمَأَف نايِبَصلا قرْسشَي لجر هدنع ركذ

 نيتعالتش لَك نيب قارفلا مكلذ



 ( هاتر ىنايكاشلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 e اهيلع امو ايدل نِم ديت هللا ليس يف موي طاب

 Ys ِنآَْرَقْلا نم كَم اب اهگ تجوز

2 0 2 2 
 VE sss ةلملا ىلإ نوح وريو نودي ءادهشلا

 E مول ِةَمَأ وأ دْيَع ةَرْعب هيف ىَمَت ي يبنلا تْدِهََش
 PVA sss اش ومجْواَف ايتر اذإ ٌةَحْيَّشلاَو ْحْيَّشلا 9

 YAS sss كنيمي ْتَبِرَت ُهَل ينذئأ حلف ٌقَدَص

 Ye Ys نير ٍنْيَحَلْمَأ ٍنْيَشْبَكِب يبنلا ىَّخَض

 PVN sss ةليللا دمحم لآ شّطع نم هللا شّطع
 0 2ک

 AY sss اهيف امو ايدل نم دي ٌةَحْوَر وأ هللا لبيس يف ٌةَوْدَغ

 O دارا ُلُكأ ءِتاَوَّرَك َحْبَس ل هللا لوسر عم اَنْوَّرَغ
fممر عوم چ ےک باسات :  

 ا ام هرعش تبن دق اًمالغ تطقشأف



 ( ها؟:تر ىناهكاشلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يهل ع طم ممل معآ ثَروسَو ْمُهُلُجَرَأَو نمي

 OVA sss نيموي وأ اًموَي

 2010 اهيف اوُنُكَو اَهوُنِسْغاَف اودي مل نإ ءاهيف اولا الف اَهََْغ مت دو ل

 VIA ss ِناَبيّصلاَو ِءاَسّنلا َلَْق و هللا لوسر رکنا

 OV sess ٌةَكَربْلا ِهِماَعَط يا يف يِرْدَياَل هنإف

 EAN sss َكِرْذَتي فأ

 YEA sss ٍةاَشيْوَلَو مو كل هللا كرا

 Y0 sss اًهِقَالَط ْنِم ْتَسيْحَف

 VY sss هيلع ياو ریا صمق يف اک صرف

 Ee sss ةيآ َنيرِْع اَهْمَّلعَ

 YY ns ُناَرْكَس ٌءاَلَّصلا َبَرَْياَل يِداَْياَلَّصلا ْتَمِيِقأ اذإ# هللا لوسر يواتُم ناگ

 PY sss مَ لعن نأ هللا لوسر رگ

 FAN sess ةَراَجحلا سَم َدَجَو الف

 EV sss هنيمُي نع رکيو يخ وه يذلا تالف

 POY sss اًهَنيِزَج ثقلأو تتاق

 FAA sess تبثتسيل وب ينومتتجو َلُجّرلا مُتكَرت الهف

 EOP ss آ الو اًرِكاَذ اهنع ىهني چ هللا ٌلوُسَر تعمس ذنم اهب تفلح ام هللاوف

 YY e sss رفاڪ وا فخ يف

 A اًموُعاَبَق اًهوُلَمَجَف ُموُحّشلا مهيلع ْتَمّرُخ تولا هللا تاق

 e َيِتَو لَ ملف هللا ءا نإ لق: :ُكّلا وأ ةيِحاَص هل لاق



 (ها/74ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ماع نأ كأن ىلع

 هلوسر ىلع هللا ءافأ امم ريِضّتلا ىنب ُلاَوْمَأ تناك

 رانب ديعو هيلع درو ام لك رئابكلا

 ٌماَرَح وهف کسا بارک 20

 ُهَسْرَف يس هلل يع نب َةَحْلَطل اعرب تنك

 YY ا مط م هم طم همومه م ؟ ليق دقو َتفْيَك



 ( ها74ت) يناهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 BRST ا عتسس سس سسس ل |

 ا جایا الو یر ا اوس ا

 Ye ٍةّرخآْلا يف ةَ ل ايندلا يف ُهَسِبَل نم هنإف ير ا اوُسَبلَت ا

 ELA sass اعيش ِرَدَقْلا نم يِنْعُي ال َرْذَّلا نإف اوُرِذْنَت ال

 YY esses هاب الو هللا هایح ال

 O sss ينغ رُهَظ نع الإ َةَقَدَص ال

 VY sess تلقا نم يح وهو ُتَضوُي اَلَو ريد دما عيال

 EFA sees هللا دود نم دخ يف الإ ٍطاَوْسَأ ِةَرََع ّقْوَق ٌدَحَأ دل ال

 YAY ع هع ل م ع ممم َءاَعْأْلا قف اَم الإ عاَضّرلا ال

 © 15 © sss ُناَبْضَغ وهو نيا نيب ٌدَحَأ مكي ال

 0 رمح او لاعبا ليلا مو لكأ ليال

 EYO sss الت یدځوب الإ مِلْسُم يما مد لي ال

 90 ووا نارها ذأ دش ميم رم مك ليال



 | يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

0 52 

 | قري ٌقِراَّصلا هللا َنَعَل

 اهيلع مّرُخ ايف ةمألا هذه ٌءافش لعججي مل

 يير ْثَرَمَتْناَو ءيمظع قر دق ّمهللا

 فحق نإ رعب َكّيَلَع علطا ارم نأ ول

 o, e ر 4.

 | ضاَيِر نم ةضوَر يِربنِمَو يرزق نيب ام

 مْجَّرلا ناس يف ِقاَرْوَتلا يف نود ام

 و هربا ةَروُس :لاق ِنآْرَقْلا نم طفح ام

 لوو وچ ے ور
 هدي عطقتف فضيبل

 رو يمك ر ەر
 اًيندلا نم ريح هللا ليبَس يف ةَحْوَر وأ ةودغل

 مالسلاو ةالصلا هيلع -فسوي ريغ يبن توملا نمتي مل

 فَ نذإ ريغب كيلع َمَلَطاًارما نأ ول

 هَلْ وهو هيأ ِرَغِل ىَعَا ٍلُجَو نم سيل
7 

) 

2 

 و

 غ0 هن ل

 اًهيلك يتلا



 (ها*4ت) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ءار لح يف هَل يِذ نم تيأر ام

 م ةاَلَص هر ْمِلْسُم نم ام

 هللا ٍليوَس يف ملكي ٍموُلْكَم نم ام

 رور يوت سبالگ هل سيل اهب حبلا

 منال مِئاّصلا ٍلئَمَك هللا ليس يف دماج لم

 لا 3

 ٌةْصَالَخ لعق كول نم هل اًصْقِش ىع ْنَم

 نم صقل هنإف ِةَيِشاَم وأ ِدْيَص َبْلَك الإ اًبْلَك ىّنَْقا نم



 (ها:ت) يِناّمكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير .

 LEV sss ةَ نعرف يلف ءاهنم اخ اَهَرَْغ ىَأَرَق ِنيِهَي ىلع فل نم

 EV sss مِلْسُم يِرْما َّلاَم اهب عطتقُي نِي ىلع َفَلَح نم :

 VEY sss اتم َسِيَلَف حالشلا اَنْيََع لمس نم

 YE sss هوُتُحَسَف هللا دوف سطع نم

 دا هيلع سيل المع َلِوَع نم

 VO assesses لجّرلا لتق نم

 AV sess ُهُبَلَس هاف التف لق نم

  ANما r 5 ّ 2 و ص

O» 
 ا نوكس رغب حبذ دقف َءاضقلا يلو نم

0202 
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 اَنْلَكَأَف ءاَسَرَف لِي لوسر ِدْهَع ىلع ارح

 O@\ sss لي ا مو يف َنَِآَو قلما ملا موم نع ىمم

 يو ل م هع م ممم م هم هم مم هم هم ممم هموم ممم ممم همم ممم ممم ممم لبا كل لَه

 Go Ys هيلع هللا بوف بوی نأ ُهَلََل هومتکرت اله



 (د٤۷۴ت يناَمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

azا هنم لكي هللا ٌلوُسَر تيأر نإ معشر بي نا < ور  
1 

 ss ُرَجَحْلا ِرِهاَعْللَو «شاَرِفلِل دلل هَةَعْمَر نب دبع اي كَل وه

 Sees هللا ةمحر نمي طونقلاو «هللاب كارشإلا عبرأ يه

 See ..........لتقلاو لاب كارشإلا عست يه

 غ0 نمألاو «سأيلاو «طونقلا ثالث يه

 2100 ل ءاسنلا ةروس لوأ نمي هنع هللا ىهن ام عينج يه

 ا سفنلا لتقو «هللاب كارشإلا عبس يه

 n ِنوتفَم ريغ ّكْيَلِإ ينضبقاف ةف سانلاب تدرأ اذإو

 و هنُعل نع یو هلتقي لو «تارم ثالث هّدح ِي يبنلا نأو

 وو لْخْبلا ّنِم لودأ ٍءاد أو

 يسد و وك
 2000 اا هديب لمح سمن يذلا ميأو

 ao يمر
 2000 ٍناَرْفعَر نم عذر هبو

e 2 rو  
 000 ااا ا عبرو مهارد ةثالث بهذ نم ٍةاَون نرو

 ss و هللا لوسر دود اوقاسو

 es ْمُهُماَسْجَأ ْتَمِقَسَو
3 
 sss ٍناَوْجْرَأْلا رثايم نعو لمار هک



 تا ِيِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير (ها؟(تر ىنابكاشت :

2 
 ْثَعَضَو نيج جور نأ ًاسأب ىَأالَو

 2 رك وعرف
 ْمُكْدَحَأ كلذ ُلَحْفَيََو

011 
 هللا ىَصَع دقق ًةّوغّدلا ْبِجت مل ْنَمَو

 ةَراَمإْلا 6_0 َدْبَع اي

5 3 2 

 نم اوت



 (ه۷۴؛ت يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 اسس_2صخحصصحخلل ميس بسس ل و سستم مس اا ا جس جس وجبس م سس سم مترجمه سج تحس هسه مم سمسم

 ءاهّظلا يف انْداتْعَي كلام وب

 ُةَقِلاَط ِكنإف ينيب اًنتَراَجَأ

 اعل يذلا بوثلا يف روازتلا موي هب بيبا ىَقْلَت نأ سبالملا ىرحأ

 ٍرِماَط نع ًارماط ُبَهْذَأو «**# يفلح ْمُكْضْرَأ كرتاَس ينأ متمعزأ

 فاتسُلا ينعو يسمْلا لام چ ٍفاَمَك ٍتاثداحلا َتّيلف ىَدْؤَأ

 مّركَلاو ىَدّنلا يعاد ىلإ عيرس#**# بهم هيلع يرق لكي

 مالس نم كي ِكيوق دعب كل لهو «### ورمع م ةمالّصلاب ي

 ٍصيمَقلا دب حا اًيِراَرَدَ##**# هْيَدِفاَرَو ٌقاّرِعْلا ىلع ُثْلَعَج

 دوج وذ دحاو ميرك بر#**:*هلضفب دابعلا ىلع دوج بر

 ىنغلاو ِكّلْعَصَتلاب ًانامز انينُع
 عر 19 1 ص

 ْعَمْدَت روع يهم كوس ثآوش#**«# اهقادج ناک محد ُنْيَعْلاَف

 مڪو ةدلس الإ یک ا تع نش ان رق

 ...يڍا ف يف 08 1 لاب ّنَم َذَق 77 ال



 (د٣۷؛ت ) يِناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 TT tnt tetek NOt 00 نانا اال لا ااا amma ime veye ata ااا

0326 

 ارا فرغيال دحأ لع الإ هج "رک لع ىف الق ته دق
 فوغشلا س نمل بح **: + ينبع ٌرقَتو ةءاب و f 2 هنن س5 4

 اَسِْْلاِ َوْهَو #4 ٍةَءاَسإْلاب مخي َناَك ام سو رس
 هام وج ٭ ہو

 قل انزلی م هه اتو لیلا ع ج

 ا ر مکا نو ت ةرمحلل ہیرو تالا أ

 وَ اوربا نإو ارام ا ھل |

 وو
 | ينب رسک مهل تنکو ### 2

 يقل مقل م ةا و د 0 باع ْنِم ْمُكَو
0 

  eهكر

 Yess .ادّهضتو ماض نأ كِناَعَْمَي دق هو ملح دنع ٍناواضُيَب ن ِنايَدَي



 (ها؟6تر يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 و

 (ةّيَلَع نبا) ليعامسإ نب ميهاربإ

 (رْؤَت وبأ) يِبلَكْلا دلاخ نب ميهاربإ

 َيِكَسْكَّسلا نمحر لادبع نب ميهاربإ

 يِصَّحَنلا ديزي نب ميهاربإ

 كلملادبع = نوُشَجاُخا نيا
 له

 لبنح نب دمحأ = لبنح نبا

 وبأ) دخآ نب دمخ دشر نبا

 = باهش نبأ

 يرتشألا ىسوم يأ نب كر بأ

0 
 يلا ىسيع نب دمحم = ىسيعوبأ

 يراصنألا يعبر نب ثراحلا = ٌيِراَصُنألا ةَداَنَق وبأ

 يمر ا ديز نب هللادبع = ةبالق وبأ

 يرَعْشألا سيق نب هللادبع = يِرَعْشَأْلا ىَسوُم وبأ



 (ه٤۷۴ت ) يِناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (ميعن وبأ) ٍناَهَبْصَألا هللادبع نب دا

 يّرَعْلا يخول هللادبع نب دما

 (بيططتملا) يِداَدْعَبْلا تباث يلع نب دما

 يِوَدْهُملا راع نب دم

 (يسرملا ساّبَعلا وبأ) يِراَصّنَألا رمع نب دخأ

 يواَحطلا دمحم نب دحأ

01 
 يِوَرْهلا دمحم نب دم

 (ورمع وبأ) ينابيَسلا ةَراَرُم نب قاحش

 قيّدصلا ركب يبأ تٽب ءاَْ

 يسحألا دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 يؤجل داع نب ؛ليعامسا

| 
ّ 

3 
 ا

 صو <
 ج هللا لوسر جوز ثراحلا تنب ةبيسن = يطع مأ



 (هال56ت) يناَبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يِراَّصُنَأْلا كلام نب ءاربلا

 ىمّلْسَأْلا بْيَصحلا نب ةّدْيرُب

 قيّدٌصلا ركب يأ تنب ةشئاع ةالوم ةَريِرَب

 يِراَضْنألا راسب نب ريِشُي

 يلجبلا هللادبع نب بُدْنُج

 يِراَضُنَألا يِعْبِر نب ثراحلا

 يناَدْمها حلاص نب نسح لا

 يرْضَبْلا راَسُي نب نسحلا

 (هْيَوَلاََح نبا) يناذمحلا دَّمَْأ نب نيسحلا

 (يضاقلا) دمحم نب نيسحلا

 يناهفصألا ٍبِغاَّرلا لضفملا نب دمحم نب نيسحلا

 ةيِراَصُنألا نيريس تنب ةصَْح

 ينك ةع نب مكحلا

 يمضهجلا يِدْرَألا دْيَي نب دان

 ناييلس يبأ نب مِلْسُم نب دا

2 



 (ه1؟4ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يِديِهاَرَمْلا دَمَْأ نب ليلا
 (ِبْيَوُدوبأ) يلدا دلاخ نب دليوخ

 ٍناَهَبْصَألا يلع نب دود

 ينا ةّوْيَح نب ءاجر

 (يِْيَبْرلا) يِرْصَبْلا دّمحَأ نب ريبزلا

 يِدَسَألا ماعلا نب ربل

 يِدَسَألا راكب نب ريبزلا

 يِربَْعْلا ليذا نب رقُز

 (يِْنِكْلا نَمّيْلا وبأ) نسحلا نب ديز

 ٌةيِمَلْسَأْلا ثراحلا تنب ةكّيّس
 ,Soda - مما

 صاقو يبأ نب دعس



 (يناَْيَّسلا قاش وبأ) نايلس يآ نب نايلس

 (دواد وبأ) يناتسجسلا ثَعْشَألا نب ناميلس

 م رس 8 58 هرو

 (ةَوْيَح وبأ) يمرضح ا ديزي نب حيَرش

 (لئاَّو وبأ) يِدَسألا ةّمَلَس نب قيقش

 يِريبَأْلا هللادبع نب دمحم = رْكَب وُبَأ خيشلا

 يزل قاَحْسِإ نب حلاص
kor d< 

 يِراَضنألا ريج نب تاوخ نب حلاص

 لك هللا لوسر جوز يح تنب ةّيِفَص

 يومألا يكملا ورمع نب قراط

 ٍناَدْمَحلا ناسيك نب سوُواَط

 يمايلا بْعَك نب فّوَصُم نب ةَحْلَط

 قيّدَصلا ركب يأ تنب ةشئاع

 يِّلْسَألا ناس نب رماع

 مشاه نب بلطملادبع نب ساّبَعلا



 (ه/74ن) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

For00 .... يِرِماَعْلا يشرقلا َةَعْمَز ُنْبَدْبَع معو ياو م  

 ل يليبشألا نمحر لادبع نب قحلادبع

 0 (ةيِطَع ُنبا) بلاغ نب قحلادبع

 3 يفقثلا ثراحلا نب ةّرْكَب يبأ نب نمحر لادّْبَع

 00 ريِشَب نب دَمْحَأ نب نمحر لادبع

 n يّقَتحْلا مِساَقْلا نب نمحر لادبع

 ا يِراَصضنلا ٍلْهَس نب نح رلادبع

 eT (يِزْوَلا نبا) يلع نب ن رلادبع

 n يِعاَزْوَأْلا ورمع نب نمحرلادبع

 يلملم (نوتخس) يخوُتلا ديِعَس نب مالسلا دبع

 ..(بَك وبأ) يشرقلا بلطملادبع نب ىزعلادبع
 536 (مْزاَح نبا) راّئيِد نب ةّمَّلَس نب زيزعلادبع

 (نيّدلا ْزِع) يملسلا مالسلادبع نب زيزعلادبع

 غ0 يقل دحاولادبع نب يِيَكْلادبع

 06 (قيّدصلا ركب وُيأ) ةّفاَحُف يبأ نب هللادبع

 n (داّنرلا وبأ) ىشرقلا ناوكذ نب هللادبع

 n (ةّبالِق وبأ) يِمْرَجلا ديز نب هللادبع

 ns يِراَصُنَألا ثراحلا مالَس نب هللادبع

 ا يِئِراَخلا يِراَصْنألا لْهَس نب هللادبع
 ه4 ك

 n ىبضلا ةّمّربَش نب هللادبع

 غ0 هرب هللا دبع



 (ها؟4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 Sees ىشرقلا بهو نب هللادبع

 esses یم ا ديزي نب هللادبع

 se (يلاعملا وبأ) يِنْيَوُلا هللادبع نب كلملادبع

 eee (ديِعَس وبأ) ىعَمصألا بيرق نب كلملادبع

 117 م ام ورم مم و مم مم مومو موو ورم هوم همم ممم ممم مم هةموو موو ةممو ناورم نب كلملادبع

 0 (دمحم وبأ ىضاقلا) رصن نب ىلع نب باهولادبع

 OY sess يفقثلا ثراحلا نب َةَرْكَب يبأ نب هللاديبع

 38886 asasesessssessssssseeeseseeeeseesesesessesae ممم مم ممم تعمم يِربتَعْلا نسحلا نب ِهللاديَبَع



 (ها؟4ت) يناَمكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 يتبل يِرْضَبْلا مِلْسُم نب نامنع

 يئاطلا متاح نب ٌيِدَع

 (هديس نبا) دَمْحَأ نب يلع

 (راَّضَقْلا نسا وبأ) يِداَدَْبْلا دّمَْأ نب يلع

 يناْيَحْللا كرابملا نب يلع



 (ه٤۷۲ت ) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 sss يبضلا ناوزغ نب لْيَصُف

 Sse يدوعسملا نم رلادبع نب مساقلا

 SSS (دْيَيْغ وبأ) مَالَس نب ماقا

 e يمِبمّتلا مصاع نب ماقا

 ا يندملا هللادبع نب هللادّيبَع نب ماقا

 ا قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب ماقا

 نذاَّشلا يكلالا يجْوَْتلا فولخ نب مِلْسُم نب دمحم نب مساق
 e (راَّصَقْلا نبا) يِداَدْعَبْلا دما نب يلع = َنَسْحْلا وُب يضاقلا يا

 sss (دشر نبا) دَمْحَأ نب دمحم = ديِلَوْلا وبأ ىضاقلا

 0 n (يبَرَعْلا نبا) هللادبع نب دمحم = رْكَبوُبَأ يضاقلا

 م يِيدّسلا ةَماَعِد نب مَداَتَق

 ا ميثألا ذابق نب ناورشونأ ىرشِك

 ووو ووا يِراَصضْنَأْلا ورمع نب كِلاَم نب ٍبْعَك

 ns رمع نب يلع نب دمحم = يرزاملا



 ( هال ؛ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 (رِذْنْلا نبا) يروباسينلا ميهاربإ نب دمحم

 (دشر نب ديِلَوْلا وبأ) دَمَْأ نب دمحم

 يِرَمْرَألا دما نبدمح

 يِبْطَرَقْلا يِراَصْنَألا دَمْحَأ نب دمحم

 يِعْفاَّشلا سيردإ نب دمحم

 (يباّرْعألا ٌنبا) دايز نب دمحم

 ٠ رسما نا و ر
 (نوُنُحَس نبا) يخونتلا نوُنْحَس نب دمحم

 (دَْعَس نبا) يمشاملا دعس نب دمحم

 (ربز نبا) يجبرلا هللا دبع نب دمحم

 (يِبرَعْلا نبا) يرْفاَحُملا هللادبع نب دمحم

 (يٍزيِزَعْلا) يناتسجسلا زيزع نب دمحم

 يِيِقاَوْلا يطساولا رمع نب دمحم



 2 الردع
 يِراَصْنَألا ٍبْعَك نب دوُعَسَم نب ةَصّيِخْش

 20 و مع 7

 يعبمتلا هللاديَبع نب ةَحلط نب ىسوم
 ا

 (يياقلا َناَرْمِع وبآ) يموجفغلا ىسيع نب ىسوم

 يقيلاًرُ ا دخ نب بوهوم



 سف حح (ه٤۷۲ت يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا صاير

 (ةّيِطَع مأ) و هللا لوسر جوز ثراحلا تنب ةبيسن

 (ةّقيَِح وبأ) تباث نب ناّعَنلا

 يراّصنألا ورمع نب ناّعنلا 32 3 5 م

 ر و
 يِراَّصنألا ّيَمأ نب لاله

 (ةَمَلَس مأ) #4 هللا لوسر جوز هيم نب سيف تنب دنه

 ليما نمحرلادبع نب ةَريو

 يمرض ا قاَحشإ يآ نب ىبحي

 (نْيَرُم نبا) ايركز نب ىبحي

 يِراَّصُنَألا سيق نب ديِعَس نب ىبحي

 TE يميمتلا ركب نب ىيحي نب ىبحي

 فسوي وبأ يِراَصَنَألا ميهاربإ نب بوقعي





 (ها؟4ت) يناّمكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير



 (ها/؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير



 (ه٠؟4تر ينابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير



 ( هات ) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير



 (ه174ت) يِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير



 دبع نب يلع «يواضيبلل لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم ىلع جاهنملا حرش يف جاميلا
 نم ةعامج :قيقحت «ىلوألا ط ء٤١٤٠ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يكبسلا يناكلا

 . ءايلعلا

 دبع نب دمحم نب دّمْحَأ نيدلا ٍباَهِش ءرشع ةعبرألا تاءارقلا يف رشبلا ءالضف فاحتإ

 سنأ قيقحت «ىلوألا ط ءه14154١- نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «يطايمدلا يِنَمْلا

 .ةرهم

 - ندرألا - راع راد «يوحنلا يقيقدلا نينب نب ناميلس «يناعملا قارتفاو ينابملا قافتا

 . ربج فوؤرلا دبع ىيحي :قيقحت «ىلوألا طءعه 65

 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد .فسوي وبأ يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي ءراثآلا

 . افولا وبأ :قيقحت ه٥

 - ةلاسرلا ةسسؤم «يناعنصلا ريمألا ليعاسإ نب دمحم «لمآلا ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ

 روتكدلا و يغايسلادَحأ نب نيسح يضاقلا قيقحت لوألا ط «م ۱۹۸١ - توريب

 .لدهألا يلوبقم دمحم نسح

 ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش ءةيمهجلاو ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسإلا شويجلا عاتجا

 ط ه505١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يقشمدلا يعرزلا دعس نب بويأ نب

 . لوألا

 - ١51١ - ضايرلا - ةيارلا راد «ينابيشلا َكاَحَّضلا نب ورمع نب دَمْحَأ «يناثملاو داحآلا

 . ةرباوجلا دمخ لصيف مساب روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط

 - توريب - يمالسإلا بتكملا «ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دّمحأ ءصاصقلا ثيداحأ

 . غابصلا دمحم قيقحت «ىلوألا ط اه ۲

 ةضهنلا ةبتكم «ييِدَقْلا يلبنحلا دّمْحَأ نب دحاولا دبع نب دمحم «ةراتخملا ثيداحألا

 نب هللا دبع نب كلملا دبع قيقحت «ىلوألا ط هه ١55٠١ - ةمركملا ةكم - ةثيدحلا



 (هال؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضابر

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو ءيِيِدَقّلا دما نب دمحم «ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ

 . تاميلط يزاغ قيقحت «م ۱۹۸١ - قشمد - يموقلا

 ديِعْلا قيِقد نباب ريهشلا حتفلا يبأ نيدلا يقت ءماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد

 - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ,صاصحجلا يزارلا يلع نب دَمْحَأ ءنآرقلا ماكحأ

 .يواحمق قداصلا دمحم قيقحت ه١ 6

 رداقلا دبع دمحم قيقحت «نانبل - ركفلا راد «يبرعلا نبا هللا دبع نب دمحم «نآرقلا ماكحأ

 .اطع

 - توريب - يبرعلا باتكلا راد ءيدمآلا دمحم نب يلع ,ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 . يليمجلا ديس روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ها 4

 2١5٠8 - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ «لاجرلا لاوحأ

 . يئارماسلا يرْذَبلا يحبص :قيقحت «ىلوألا ط

 - رضخ راد «يهكافلا ساّيعلا نب قاَحْسِإ نب دمحم «هثيدحو رهدلا ميدق يف ةكم رابخأ

 . شيهد هللا دبع كلملا دبع روتكدلا قيقحت «ةيناثلا طعه515١ - توريب

 بتكلا راد «ينابيشلا ةَرْيَبْه نب دمحم نب ىيحي رفظملا يأ ريزولا «ءاملعلا ةمئألا فالتخا

 . دا فسوي ديسلا قيقحت «ىلوألا ط ه٠ ٤۲۳ - توريب / نائبل - ةيملعلا

 نب نيدلا رْدَب نب دمحم «لبنح نب دما ماَمإلا بهذم ىلع هقفلا يف تارصتخملا رصخأ

 دمحم قيقحت «ىلوألا ط ه١ 5415- توريب - ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يقشمدلا نابلب

 . يمجعلا رصان

 - نابع - ةيمالسإلا ةبتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ةرهطملا ةنسلا يف فافزلا بادآ

 .ه۹١٤١ ىلوألا ط «ندرألا

 - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «ييِدَمْلا حلفم نب دمحم «ةيعرملا حنملاو ةيعرشلا بادآلا

 . مايقلا رمع / طوؤنرألا بيعش قيقحت «ةيناثلا ط هه ۷



 (ه/84ت) يناَيكافْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ١- ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يفعجلا يِراَخْبْلا هللادبع وبأ ليعاسإ نب دمحم ءدرفملا بدألا -

 يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت «ةثلاثلا طاه5١*+5- توريب .

 - توريب - يبرعلا بتكلا راد «يوونلا مامإلا «راربألا ديس مالك نم ةبختنملا راكذألا -

 اه

 راد «يدامعلا دمحم نب دمحم دوعسلا يبأ «ميركلا نآرقلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ

 . توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ -4

 . شيواشلا ريهز فارشإب هه ١5٠ ةيناثلا ط «يمالسإلا

 - ركفلا راد ءيِرَشْمْعَزلا يِمْرِراَوَخلا رمع نب دمحم نب رمع نب دومحم «ةغالبلا ساسأ 0

 .ھه ۹۹

 بلا دّبع نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ «راصمألا ءاهقف بهاذمل عماجلا راكذتسالا -5

 ماس قيقحت «ىلوألا ط م١٠٠٠ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد يِبْطْرَقْلا يملا

 . ضرعم يلع دم -اطع دمحم

 ليجلا راد ربا دّبَع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا -۷

 . يواجبلا دمحم يلع :قيقحت «ىلوألا ط 21517 - توريب -

 «يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا يأ ريثألا نب نيدلا زع «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ -8

 قيقحت «ىلوألا ط ه ۱١١۷ - نانبل - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :رشنلا راد

 . يعافرلا دّمْنَأ لداع

 ط ٠٤٠١ - توريب - ليجلا راد ءيراَنَألا تاكربلا وبأ مامإلا «ةيبرعلا رارسأ -۹

 . ادق حلاص رخف روتكدلا قيقحت «ىلوألا

 ةيراجتلا ةبتكملا ءيطويسلا ركب يبأ نبا نمحر لا دبع ءأطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ ١-

 .ه ۱۳۸۹ - رصم- یرکلا
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 | ذاهكافلا ي ي (ه174ت) يِناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةبتكم «يدادغبلا بيطتملا تباث نب يلع نب دمخ ,ةمكحللا ءابنألا يف ةمهبملا ءامسألا ١-

 يلع نيدلا زع روتكدلا قيقحت «ةثلاثلا طه ۱١١۷ - رصم / ةرهاقلا - يجناخلا

 . ديسلا

 ؛ةعبارلا ط ةرهاقلا - فراعملا راد «تيكسلا نب قحسإ نب بوقعي «قطنملا حالصإ
 . مالسلا دبعو / ركاش دمحم دما قيقحت

 - ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يفنحلا يونزغلا دمحم نب دَمْحَأ نيدلا لاج «نيدلا لوصأ

 . قوعادلا قيفو رمع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط هه ١414 - نانبل - توريب

 - ةلاسرلا ةسسؤم ءيدادخبلا يوحنلا جارسلا نب لهس نب دمحم ءوحنلا يف لوصألا

 . يلتفلا نيسحلا دبع روتكدلا قيقحت «ةثلاثلا ط ىه ١٤١۸ - توريب

 ينكجلا راتخملا نب دمحم نب نيمألا دمحم «نآرقلاب نآرقلا حاضيإ ين نايبلا ءاوضأ

 ثوحبلا بتكم قيقحت ه١ 4١5 - توريب -رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد «يطيقنشلا
 .تاساردلاو

 . رصم - ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ءيبطاشلا قاَحْسِإ وبأ ءماصتعالا

 نبدأ هثيدحلا باحصأو فلسلا بهذم ىلع داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا

 دّمَْأ قيقحت لوألا ط هه ٠٤١١ - توريب - ةديدجلا قافآلا راد ءيقهيبلا نيسحلا

 . بتاكلا ماصع

 - توريب - بتكلا ملاع «ساحنلا ليعاسإ نب دمحم نب دخ «نآرقلا بارعإ
 . دهاز يزاغ ريهز روتكدلا قيقحت ءةثلاثلا طبه 4

 راد ءهْيَولاَحَت نباب فورعملا دَمْحَأ نب نيسحلا ؛ميركلا نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ
 . نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا

 ثارتلا ءايحإ زكرم «يبَّطَحلا دمحم نب دمح يِراَخُبْلا حيحص حرش يف ثيدحلا مالعإ

 .ه۹١٤١ «یمالسالا

 دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ

 دعس فوؤرلا دبع هط قيقحت هه9177١- توريب - ليجلا راد «يقشمدلا يعرزلا



 (ه154ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 - ةمصاعلا راد ءيراصنألا دّمْحَأ نب يلع نب رمع «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا -47

 . حقيشملا دَمْحَأ نب زيزعلا دبع هققح ء١١٤٠ ىلوألا ط «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 . ةثلاثلا ط «يلك رزلا نيدلا ريخ مالعألا

 - يناعلا ةعبطم «يواخسلا نمحر لا دبع نب دمحم «خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا

 . يلعلا دّمْحَأ حلاص روتكدلا ةمجرت «لاثنزور زنارف قيقحت ه11287 «دادغب

 ايناملأ - جربشريه - سوارتش «يدفصلا نيدلا حالص ءرصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ

 .ه١51١ «ةيداحتالا

 .ىلوألا ط ه١ 507 - توريب - بتكلا ملاع ءيِدْعَّسلا رفعج نب يلع «لاعفألا

 - مكحلاو مولعلا ةبتكم«يسدقملا دحاولا دبع نب ينغلادبع« داقتعإلا يف داصتقإلا

 .ةثلاثلا طء١ 57 -ةرونملا ةنيدملا

 .يدْرَواُا بيبح نب دمحم نب يلع ءيِعِفاَّشلا هقفلا يف عانقإلا

 - توريب - ركفلا راد «بيطخلا ينيبرشلا دمحم «عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا

 . ركفلا راد - تاساردلاو ثوحبلا بتكم قيقحت « 65

 ه ٠٤١۸ ىلوألا ط ءيروباسيتلا رنا نب ميهاربإ نب دمحم «عانقإلا

 ىسوم نب نايلس عيبرلا وبأ «ءافلخلا ةثالثلاو هللا لوسر يزاغم نم هنمضت اهب ءافتكالا

 :قيقحت ءىلوألا ط ه١ 417- توريب - بتكلا ملاع :رشنلا راد «ييلَدنألا يعالكلا

 ۰ . يلع نيدلا زع نيدلا لامك دمحم روتكدلا

 «ينايجلا يئاطلا كلام نب هللا دبع نب هللا دبع نب دمحم «مالكلا ثيلثتب مالعألا لاكإ

 قيقحت «ىلوألا ط ه١٤٠ ٤ - ةيدوعسلا ةكلمملا - ةمركملا ةكم - ىرقلا مأ ةعماج

 . يدماغلا نادمح نب دعس

 راد - ءافولا راد ءيبصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضاَيِع «ِمِلْسُم دئاوفب ملعملا لاكإ

 . ليعاسإ ييحي روتكدلا قيقحت ه١ 475 ةيناثلا ط «ةيملاعلا ةودنلا

 نب هللا ةبه نب يلع «نكلاو ءاسألا يف فلتخملاو فلتؤملا نع بايترالا عفر يف لاكإلا

 . ىلوألا ط ء١١٤٠ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءالوكام نب رصن يبأ



 ( هات ) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 دّمْنَأ نب دمحم نب نيسحلا يلع يبأ «نيحيحصلا نيدنسملا يف نيعباتلاو ةباحصلا باقلأ

 مهنيز دمحم د قيقحت م1945 - رصم - ةرهاقلا - ةليضفلا راد يِيْلَدْنَألا يئابجلا

 .راصن دومحم و بزع دمحم

 .ةيناثلا ط فه ١۳۹۳ - توريب - ةفرعملا راد ءيِعِفاَّشلا سيردإ نب دمحم «مألا

 راد «يمزاحلا ىسوم نب دمحم «ةنكمآلا نم هامسم قرتفاو هظفل قفت ام وأ نكامألا

 . رساجلا د قيقحت ها 5١5 «ةماييلا

 « يِبُطْرَمْلارَبلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ « ةاورلا لئابق ىلع هابنإلا
 .يرايبألا ميهاربإ قيقحت «ه١ 5 ٠0 نانبل - توريب - يبرعلا باتكلا راد

 - سيدند ةبتكم «يميلعلا يلبنحلا نيدلا ريج «ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا

 . ةتابن ديجملا دبع سنوي ناندع قيقحت ه١ 57١ - نامع

 - ركفلا راد «يناعمسلا يميمتلا روصنم نبا دمحم نب ميركلا دبع ديعس يبآ «باسنألا

 . يدورابلا رمع هللا دبع قيقحت «ىلوألا ط «م ۱۹۹۸ - توريب

 دمحم نب نمحرلا دبع «نييفوكلاو نيرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا

 دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ءقشمد -ركفلا راد «يوحنلا يرابنألا ديعس يبأ نب
 . ديمحلا

 نب يلع «لبنح نب دم مامإلا بهذم ىلع فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا

 . يقفلا دماح دمحم :قيقحت «توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يوادرملا ناميلس

 - ليجلا راد «ي راصنألا ماشه نبا نيدلا لاج كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حض وأ

 . ديمحلا دبع نيدلا يي دمحم قيقحت ءةسماخلا ط ه ١۳۹۹ - توريب

 نب دمحم ءديحوتلا لوصأ نم قحلا بهذملا ىلإ تافالخلا در يف قلخلا ىلع قحلا راثيإ

 .ةيناثلا ط «م ۱۹۸۷ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ء(ريزولا نبا) ينايلا ىضترملا رصن

 ىلوألا ط ءروهنمد - انيل ةبتكم «يرئازجلا ركب وبأ «ريبكلا يلعلا مالكل ريسافتلا رسيأ

 . ھ۳



 (ه٤۷۲ت ) يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 تيوكلا - العملا ةبتكم ءلضفلا وبأ يِيِدَقْلا يلع نب رهاط نب دمحم ءلاكشإلا حاضيإ

 . ةرباوجلا مساب روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه١ 508-

 «ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم ءليطعتلا لهأ ججح عطق يف ليلدلا حاضيإ
 نايلس يبهو قيقحت «ىلوألا طل ١5٠١ -رصم -رشنلاو ةعابطلل مالسلا راد

 . ينابلألا يجواغ

 اشاب ليعامسإ «نونفلاو بتكلا يماس نع نونظلا فشك ىلع ليذلا ين نونكملا حاضيإ
 .ها 511 «نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يدادغبلا يتابابلا دمحم نب

 - توريس - مولعلا ءايحإ راد «ينيوزقلا بيطخلا «ةغالبلا مولع يف حاضيإلا

 . يوازغ جيم خيشلا قيقحت «ةعبارلا ط اها

 نيدلا ٍباَهِش صفحلا يبأ نب ليعاسإ «ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

 . ركاش دما قيقحت «ركفلا راد «يشرقلا ريثك نب رمع

 ط «توريب - ةفرعملا راد «يفنحلا ميجن نبا نيدلا نيز «قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا
 . ةيناثلا

 ةبتكم « نآرقلا مولع ةسسؤم «رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمخ هراخزلا رحبلا

 نيز نمحرلا ظوفحم قيقحت «ىلوألا ط ه١ 4٠9 - ةنيدملا٬ توريب - مكحلاو مولعلا

 . هللا

 قيقحت «توريب - ركفلا راد هيَِقْرَمّسلا ثّيَللا وبأ دّمَْأ نب دمحم نب رصن «مولعلا رحب

 . يجرطم دومحم روتكدلا

 بوقعي نب ميهاربإ قاَحْسِإ يأ نب دمحم ءرابخألا يناعمب روهشملا دئاوفلا رحب
 «ىلوألا ط ٠٤۲١ - نانبل / توريب - ةيملعلا بتكلا رادءيِراَخّبْلا يذابالكلا

 . يديزملا ديرف دمنا - ليعامسإ نسح دمحم قيقحت
 راد «ىشكرزلا هللا دبع نب رداهب نب دمحم نيدلا رذَب «هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا

 هصوصن طبضو قيقحت «ىلوألا ط هه ١٤١١ - توريب - نانبل - ةيملعلا بتكلا

 . رمات دمحم دمحم روتكدلا هيلع قلعو هثيداحأ جرخو



 ( هات ) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 مم سس جحا mmm 0170177 تاه هاشت سس سس

 توريب - يبرعلا باتكلا راد ءيناساكلا نيدلا ءالع «عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب 5

 . ةيناثلا ط «م ۱۹۸۲ -

 ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب «ةقيِنَح يأ مامإلا هقف يف يدتبملا ةيادب -۷

 . ةرهاقلا - حبص ىلع دمحم ةعبطمو ةبتكم «ينائيغرملا يناغرفلا

 - ركفلا راد ءىِّطّرَقْلا دشر نب دمحم نب دّمْحَأ نب دمحم ؛دصتقملا ةيانو دهتجملا ةيادب -۸

 . تورب

 نبا ةبتكم ءيِسُطْرَقْلا دشر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم دصتقملا ةيابنو دهتجملا ةيادب -۹

 . قالح نسح ىحبص دمحم قيقحت ه١ 5415 ىلوألا ط «ةرهاقلا - ةيميت

 ٠- توريب - فراعملا ةبتكم «ىشرقلا ريثك نب رمع نب ليعاسإ «ةياهنلاو ةيادبلا .

 راد «يناكوشلا يلع نب دمحم ةمالعلا «عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا 4١-

 . توريب - ةفرعملا

 يآ نيدلا جارس «ريبكلا حرشلا يف ةعقاولا راثألاو ثيداحألا جيرخت يف رينملا ردبلا -87

 ةرجهلا راد «نقلملا نباب فورعملا يِيِفاَّشلا يراصنألا دَمْمَأ نب يلع نب رمع صفح

 وبأ ىفطصم قيقحت «ىلوألا طيه١ 576 - ةيدوعسلا-ضايرلا - عيزوتلاو رشنلل

 . لامك نب رسايو نآيلس نب هللادبع و طيغلا

 ةبتكم «يضاقلا يلا دبع نب حاتفلا دبع ءةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا يف ةرهازلا رودبلا -87

 . ٠٤١٤ ىلوألا ط - ةرونملا ةنيدملا - رادلا

 - ءافولا «يلاعملا وبأ يتيما فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع «هقفلا لوصأ يف ناهربلا -4

 . بيدلا دومحم ميظعلا دبع روتكدلا قيقحت ءةعبارلا ط ء۸٠١٠ - رصم - ةروصنمل

 قيقحت «ركفلا راد ةدارج يبأ نب دَّمَْأ نب رمع نيدلا لامك «بلح خيرات يف بلطلا ةيغب ٥-

 . راكز ليهسروتكدلا

 ةبتكملا ءيطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج«ةاحنلاو نيبوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب -

 . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ه ١515 اديص - نانبل - ةيرصعلا



 (ه٤۷۴ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 - توريب /نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «يواصلا دمنا ءكلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب

 ٠ ٠ه نيهاش مالسلا دبع دمحم :هححصو هطبض «ىلوألا ط .

 ءايحإ ةيعمج «يدابأزوريفلا بوقعي نب دمحم «ةغللاو وحنلا ةمئأ مجارت يف ةغلبلا

 . يرصملا دمحم قيقحت «ىلوألا ط ه1 5017/- تيوكلا - يمالسإلا ثارتلا

 نب دمحم نب يلع يِباَقْلا ناطقلا نبا ظفاحلل «ماكحألا باتك يف ماهيإلاو مهولا نايب

 تيآ نيسحلا روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه١ 5148 - ضايرلا - ةبيط راد «كلملا دبع

 . كيعس

 وبأ ينارح ا ةيميت نب ميلحلا دبع دَّمْحَأ :ةيمالكلا مهعدب سيسأت يف ةيمهجلا سيبلت نايب

 دبع نب دمحم قيقحت «ىلوألا ط هه747١ - ةمركملا ةكم - ةموكحلا ةعبطم «ساّبَعلا

 . مساق نب نمحرلا

 «ةيادهلا راد ءيِدّيَبُرلا ينيسحلا ىضترم دمحم «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات

 . نيققحملا نم ةعومجم :قيقحت

 - ركفلا راد «يردبعلا مِساَقْلا بأ نب فسوي نب دمحم ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا

 . ةيناثلا ط ۱۳۹۸ - توريب

 ةيملعلا بتكلا راد «يدرولا نباب ريهشلا رفظم نب رمع نيدلا نيز «يدرولا نبا خيرات

 . ىلوألا ةعبطلا - ه5117١- توريب / نانبل -

 يملعلا ثحبلا زكرم ءايركز وبأ نيعم نب ىيحي ء(يرودلا ةياور) نيعم نبا خيرات

 دا روتكدلا قيقحت «ىلوألا ه744١ - ةمركملا ةكم - يمالسإلا ثارتلا ءايحإو

 . فيس رون دمحم

 ثارتلل نومأملا راد ءايركز وبأ نيعم نب ىبحي «(يِمِراَّدلا ناغع ةياور) نيعم نبا خيرات

 . فيس رون دمحم دخ روتكدلا قيقحت ١٤۰۰ - قشمد -

 «تيوكلا-ةيفلسلا رادلا ظعاولا صفح وبأ دَمْخَأ نب رمع«تاقثلا ءامسأ خيرات

 . يئارماسلا يحبص :قيقحت «ىلوألا ط ه٠ ٤



 (ها14ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 EE ek ekran aati ا ا اال نان هنااا تا نتا ا ا ااا

 نانع نبدأ نب دمحم نيدلا سمش «مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات

 روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه ١٤١۷ - توريب -نائبل - يبرعلا باتكلا راد «يبهذلا

 . ىرمدت مالسلا دبع رمع

 ىه ١۳۷۱ - رصم - ةداعسلا ةعبطم «يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع «ءافلخلا خيرات

 . ديمحلا دبع نيدلا يح دمحم قيقحت «ىلوألا ط

 يِراََحُبْلا هللادبع وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحم :فيلأت «(طسوألا) ريغصلا خيراتلا

 «ىلوألا طه ١741 - ةرهاقلا « بلح - ثارتلا راد ةبتكم « يعولا راد «يفعجلا

 . دياز ميهاربإ دومحم :قيقحت

 قيقحت «ركفلا راد ءيفعجلا يِراَخّبْلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم «ريبكلا خيراتلا
 .يودنلا مشاه ديسلا

 قيقحت ءركفلا راد «يفعجلا يراسل ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم «ريبكلا خيراتلا
 .يودنلا مشاه ديسلا

 راد «يبوقعيلا حضاو نب بهو نب رفعج نب بوقعي يبأ نب دا ءيبوقعيلا خيرات
 . توريب - رداص

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ يلع نب دَمْنَأ «دادغب خيرات

 «يرزجلا ميهاربإ نب دمحم «هئانبأ نم نايعألاو رباكألا تايفوو نامزلا ثداوح خيرات

 رمع روتكدلا ذاتسألا قيقحت ىه ١٤١۹ ىلوألا ط «توريب اديص - ةيرصعلا ةبتكملا

 . يرمدت مالسلا دبع

 نبا نسحلا نب يلع «لئامألا نم اهلح نم ةيمستو اهلضف ركذو قشمد ةنيدم خيرات
 يأ نيدلا بح قيقحت ء١۱۹۹ - توريب - ركفلا راد ءيِعِفاَشلا هللا دبع نب هللا ةبه

 . يرمعلا ةمارغ نب رمع ديعس

 راد «يعبرلا ربز نب نايلس نب دَمْحَأ نب هللا دبع نب دمحم «مهتايفوو ءاملعلا دلوم خيرات

 دّمْحَأ هللا دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ٠٤١٠١ - ضايرلا - ةمصاعلا راد :رشنلا



 (ه874ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ميهاربإ ءافولا يبأ نيدلا ناهرب ماكحألا جهانمو ةيضقألا.لوصأ يف ماكحلا ةرصبت -۷

 - ةيملعلا بتكلا راد «يرمعيلا نوحرف نب دمحم هللا دبع بأ نيدلا سمش مامإلا نبا

 . يلشعرم لامج خيشلا قيقحت ه١ 577 - توريب /نانبل

 راد «يزاريشلا يدابأزوريفلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ «هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا -4

 . وتيه نسح دمحم روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ٤١١ ١« - ىقشمد - ركفلا

 رصم - ينانيللا باتكلا راد - يرصملا باتكلا راد ءيِزْوَجْلا نب نمحرلا دبع «ةرصبتلا -4

 . دحاولا دبع ىفطصم روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط «م ۱۹۷١ -ه0٠174١ - نانبل -

 راد ءيرصملا مئالا دمحم نب دّمْحَأ نيدلا باش «نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا -

 . يولبادلا رونأ يحتف قيقحت «ىلوألا ط ه١ 417 - رصم - اطنطب ثارتلل ةباحصلا

 بتكلا راد «يفنحلا يعليزلا يلع نب ناثع نيدلا رخف «قئاقدلا زنك حرش قتاقحلا نيبت ١-

 .ه۳١١١ - ةرهاقلا - يمالسإلا

 ةبه نب نسحلا نب يلع «يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اهيف يرتفملا بذك نييبت -57

 . ةثلاثلا ط ه١ 5+ 4 - توريب - يبرعلا باتكلا راد ءيقشمدلا ركاسع نب هللا

 نب يلع نب دمحم نب دمحم نيدلا سمش يرزجلا نبا ءرشعلا تاءارقلا يف ريسيتلا ريبحت - ۳

 دا روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط به ١57١ - نامع - ندرألا - ناقرفلا راد «فسوي

 . ةاضقلا حلفم دمحم

 يوادرملا نايلس نب يلع نسحلا يآ نيدلا ءالع «هقفلا لوصأ يف ريرحتلا حرش ريبحتلا - ٤

 «ىلوألا ط ءه١547١1- ضايرلا / ةيدوعسلا - دشرلا ةيتكم :رشنلا راد «يلبنحلا

 . حارسلا دَمَْأ روتكدلاو ءينرقلا ضوع روتكدلاو «نيربجلا نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت
 ط ء۸١٤٠ - قشمد - ملقلا راد «يوونلا يرم نب فرش نب ىبحي «هيبنتلا ظافلأ ريرحت -90

 . رقدلا يِبَعْلا دبع قيقحت «لوألا

 ل روتكدلل «ِيناَوَرَْقْلا ديز يبأ نبا حرش ريبحتلاو ريرحتلا -5

 . م4١٠1 ةيناثلا ط «ةرهاقلا - نيمألا راد ديزلا دمح روتكدلا ءفئاّطلا يف ريضحتلا -۷



 (ها74ت) ينايكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
iia a00 خش  Ly narek 

 «يروفكرابملا ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع دمحم ءيِذِمْرَتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت -4

 . توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 رادلا - يمالسإلا بتكملا ءيزملا يكزلا نب فسوي «فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت -6

 . نيدلا فرش دمصلا دبع قيقحت ه١ 7*4 ةيناثلا ط ءةميقلا

 - ٠٤٠٥١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يِدِئَقْرَمَّسلا نيدلا ءالع «ءاهقفلا ةفحت -

 . ىلوألا ط5

 ١- ءارح راد ِيِسْنَدُنَأْلا يشايداولا دَمْمَأ نب يلع نب رمع «جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحملا ةفحت -
 يناّيَحْللا فاعس نب هللا دبع قيقحت «ىلوألا ط ه5407١ - ةمركملا ةكم .

 رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم «(نامعنلا ةَميِنَح يبأ مامإلا بهذم هقف يف) كولملا ةفحت -7

 دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه ۱٤١۷ - توريب - ةيمالسإلا رئاشبلا راد «يزارلا

 . دمْحَأ ريذن هللا

 نب دومحم نب يلع «فرحلا نم هللا لوسر دهع يف ناك ام ىلع ةيعمسلا تالالدلا جيرخت -۴

 قيقحت «ىلوألا ط فه١ 405 - توريب - يمالسإلا برغلا رادءيعازخلا دوعس

 .ساّبَع ناسحإ روتكدلا

 ةبتكم ء«يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع «يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت -4

 . فيطللا دبع باهولا دبع قيقحت «ضايرلا - ةثيدحلا ضايرلا

 .يِزْرَجْلا نبا نمحر لا دبع جّرَملا يبأ نيدلا لاج «بيرغلا ريسفت يف بيرألا ةركذت -6

 «توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يبهذلا دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ «ظافحلا ةركذت -

 .ىلوألا ط

 . طابرلا - ةيكلملا ةعبطملا ءيتبسلا ىسوم نب ضايع .كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت -۷

 يبرعلا باتكلا راد ءيبلكلا يطانرغلا دمحم نب دَمْحَأ نب دمحم «ليزنتلا مولعل ليهستلا -۸

 . ةعبارلا ط ه١ 5٠8 - نانبل -



 (ها174ت) ينامكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 أ ريشا رجس نب لع نبدا كيرالا ةا لاجر داوزب افلا ليج 1

 هللا ماركإ روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط «توريب - يبرعلا باتكلا راد يِعِفاَّشلا ينالقسعلا

 . قحلا دادمإ

 نب فلخ نب نايلس «حيحصلا عماجلا يف يِراَُّبْلا هل جرخ نل حيرجتلاو ليدعتلا -

 قيقحت «لوألا ط فه505١- ضايرلا - عيزوتلاو رشنلل ءاوللا راد «يِحاَبْلا دعس

 . نيسح ةبابل وبأ روتكدلا

 هللا دبع نب خيش نب هللا دبع نب خيش نب رداقلا دبعءءايحإلا لئاضفب ءايحألا فيرعت ١-
 . ركفلا راد «سورديعلا

 ه١ 508 - توريب - يبرعلا باتكلا راد «يناجربلا يلع نب دمحم نب يلع «تافيرعتلا -7

 . يرايبألا ميهاربإ قيقحت «ىلوألا ط

 «ينالقسعلا رجح نب دمحم نب يلع نب دَمَْأ «يِراَخُبْلا حيحص ىلع قيلعتلا قيلغت -1

 قيقحت .ىللوألا ط ه١ 4٠5 - ندرألا - نامع « توريب - رامع راد« يمالسإلا بتكملا

 . يقزقلا ىسوم نمحر لا دبع ديعس

 ةيملعلا بتكلا راد يِيّلَدنَأْلا نايح يبأب ريهشلا فسوي نب دمحم «طيحملا رحبلا ريسفت -

 دوجوملا دبع دمنا لداع خيشلا قيقحت «ىلوألا ط ىه 477 - توريب /نانبل -

 . نورخآو

 . كعلا نمحر لا دبع دلاخ قيقحت «توريب - ةفرعملا راد ءيوغبلا ريسفت -6

 راد «يطويسلا و يلحملا ركب يبأ نب نمحرلادبع نب دّمْحَأ نب دمحم «نيلالجلا ريسفت -1

 . ىلوألا ط «ةرهاقلا - ثيدحلا

 - ةقيدحلا قورافلا «نينمز يبأ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع بأ ءزيزعلا نآرقلا ريسفت -۷

 ىفطصم نب دمحم - ةشاكع نب نيسح قيقحت «ىلوألا ط ه1 8577 -.ةرهاقلا /رصم

 . زثكلا

 - توريب - ركفلا راد ءيقشمدلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ «ميظعلا نآرقلا ريسفت -۸



 (كا؟ةت ) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
n n e eee 

 - نطولا راد ؛يناعمسلا رابجلا دبع نب دمحم نب روصنم رفظملا وبأ «نآرقلا ريسفت -۹

 ساّبَع نب مينغ و ميهاربإ نب رساي قيقحت ؛ىلوألا ط ه ۱٤۱۸ - ةيدوعسلا - ضايرلا
 . مينغ نب

 ءاديص - ةيرصعلا ةبتكملا ءيزارلا سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع «نآرقلا ريسفت
 . بيطلا دمحم دعسأ قيقحت

 ؛يِعِفاَلا يزارلا يميمتلا رمع نب دمحم نيدلا رخف «بيغلا حيتافم وأ ريبكلا ريسفتلا

 . ىلوألا طاه١571١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 هللا دبع نب حوتف رصن يبأ نب دمحم مِلْسُمو يِراَخّبْلا نيحيحصلا يف ام بيرغ ريسفت
 - رصم - ةرهاقلا - ةنسلا ةبتكم «يديمحلا يدزألا لصي نب نب ديمح نب حوتف نب

 . زيزعلا دبع ديعس دمحم ةديبز : ةروتكدلا قيقحت «ىلوألا ط هه ٥

 راد «يخلبلا ءالولاب يِوّزَألا ريشب نب نايلس نب لتاقم «ناهيلس نب لتاقم ريسفت
 . ديرف دخ قيقحت «ىلوألا طاه1575 - توريب /نانبل - ةيملعلا بتكلا

 - ايروس - ديشرلا راد «يعفاّشلا ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دّمْحَأ ءبيذهتلا بيرقت

 . ةماوع دمحم قيقحت «ىلوألا ط ء1507١ .

 . ه١ 411 - توريب - ركفلا رادءجاحلا ريمأ نبا ءلوصألا ملع يف ريرحتلاو ريرقتلا

 .ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد ءيدادغبلا بيطخلا «يدادغبلا بيطخلل ملعلا دييقت

 ةكم - ىرقلا مأ ةعماج :رشنلا راد «يدادغبلا يِنَثْلا دبع نب دمحم «لاكإلا ةلمكت

 . يبنلا بر ديع مويقلا دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ٠٤٠١ - ةمركملا

 - ةلاسرلا ةسسؤم ءيرِذّنُا يوقلا دبع نب ميظعلا دبع «ةلقنلا تايفول ةلمكتلا

 . فورعم داوع راشب قيقحت . ه ١40١ ةيناثلا ط «توريب

 لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دما ريبكلا يعفارلا ثيداحأ يف ريبحلا صيخلت

 . يندملا يناميلا مشاه هللادبع ديسلا قيقحت «- ه١ - ةرونملا ةنيدملا - ينالقسعلا

 .يشرقلا ريثك نب ليعاسإ «ةثاغتسالا باتك صيخلت



 ٠ ها74ت) يناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير ( .

 نبا نمحرلا دبع جرفلا يبأ نيدلا لاج «ريسلاو خيراتلا نويع يف رثألا لهأ موهف حيقلت

 . لوألا ط م1441 - توريب - مقرألا يبأ نب مقرألا راد ةكرش ءيِزْوَحْلا

 ةيراجتلا ةبتكملا «يكلاملا يبلعثلا رصن نب يلع نب باهولا دبع «يكلاملا هقفلا يف نيقلتلا

 .يناغلا ديعس ثلاث دمحم :قيقحت «ىلوألا ط ءه - ةمركملا ةكم -

 نايع - ةيمالسإلا ةبتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ةنسلا هقف ىلع قيلعتلا يف ةنملا مامت

 .ه ١58 ةيناثلا ط «ندرألا -

 ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «ينالقابلا بيطلا نب دمحم «لئالدلا ضيخلت يف لئاوألا ديهمت

 . رديح دحأ نيدلا داع قيقحت «لوألا ط ه ٠٤١۷ - نانبل -

 ةسسؤم «يونسألا نسحلا نب ميحرلا دبع «لوصألا ىلع عورفلا جيرخت ين ديهمتلا
 . وتيه نسح دمحم روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه ٠٤١١ - توريب - ةلاسرلا

 لا دبع نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا

 قيقحت ه۳۸۷١ «برغملا - ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو ءِيِرَمّنلا

 . يركبلا ريبكلا دبع دمحم - يولعلا دَ نب ىفطصم
 ملاع ؛يزاريشلا يدابأزوريفلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ «يِعفاَّشلا هقفلا يف هيبنتلا

 . رديح دّمْحَأ نيدلا داع قيقحت «ىلوألا ط ١٤١١ - توريب - بتكلا

 يطلملا نمحر لا دبع نب دما نب دمحم نسخا وُّبَأ ءعدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا

 . يرثوكلا دهاز دمحم قيقحت ه١ 518 - رصم - ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ءيِجِفاَّشلا

 قارع نب يلع نب دمحم نب يلع «ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت
 باهولا دبع :قيقحت «لوألا ط ه ۱۳۹۹ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ينانكلا

 . يرامغلا قيدصلا دمحم هللا دبع « فيطللا دبع

 ةيرهزألا ةبتكملا «يفارقلا سيردإ نب دّمْنَأ ءلوصحملا راصتخا يف لوصفلا حيقنت
 . م8١٠٠ «لوغاشلا نمحر لا دبع دمحم قيقحت ءةرهاقلا «ثارتلل

 ةبتكملا ءيطويسلا لضفلا وبأ ركب يبأ نب نحرلادبع «كلام أطوم حرش كلاوحلا ريونت

 .ه ۱۳۸۹ - رصم - ىربكلا ةيراجتلا



 ( ها/؟4ت) يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهغألا ضابر .

 ديزي نب ريرج نب دمح «رابخألا نم هللا لوسر نع تباثلا ليصفتو راثآلا بيذبت -۳

 . ركاش دمحم دومحم قيقحت «ةرهاقلا - يندملا ةعبطم «يرََطلا

 - ركفلا راد ءيِيِفاَّشلا ينالقسعلا لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دَمْحَأ ءبيذهتلا بيذه#

 . لوألا طبه ١505 - توريب

 - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم«يزملا نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي «لامكلا بيذب#
 . فورعم داوع راشب روتكدلا قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ه5

 توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يرهزألا دخ نب دمحم روصنم وبأ «ةغللا بيذمت

 .رم ضوع دمحم قيقحت «ىلوألا ط م١١٠٠ -

 ةدج - ةيلهألا ةعبطملا ءيناذرلكلا نسحلا نب دّمَْأ نب ظوفحم ءضئارفلا يف بيذهتلا

 . عازملا دمحم نب دشار روتكدلا قيقحت ه54157١ ىلوألا ط

 ةيمالسإلا تاعوبطملا ةبتكم «يقشمدلا يرئازجلا رهاط ءرثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت

 .ةدغ وب حاتفلا دبع قيقحت «ىلوألا ط ءه8175١- بلح -

 «يناعنصلا ينسحلا ريمألا ليعاسإ نب دمحم «راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت

 . ديمحلا دبع نيدلا يح دمحم قيقحت «ةرونملا ةنيدملا - ةيفلسلا ةبتكملا

 نيدلا رصان نبا «مهانكو مهباقلأو مهباسنأو ةاورلا ءامسأ طبض يف هبتشملا حيضوت --

 توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يقشمدلا يسيقلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم نيدلا سمش

 . يسوسقرعلا ميعن دمحم قيقحت «ىلوألا ط م1481 -

  -0١توريب - ركفلا راد «هاشداب ريمأب فورعملا نيمأ دمحم «ريرحتلا ريسيت .

 دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناريلس ءديحوتلا باتك حرش يف ديمحلا زيزعلا ريسيت -۲
 .ضايرلا - ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم «باهولا

 ةسسؤم«يِدْعَّسلا رصان نب نمحر لا دبع«نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت -
 . نيميثع نبا :قيقحت ه١ 57١ - توريب - ةلاسرلا



 (ه٤۷۴ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةبتكم «يوانملا فوؤرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلا مامإلا ءريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا

 .. ةثلاثلا ط ه١ 5048 - ضايرلا - يعِفاشلا مامإلا

 بتكلا ةسسؤم «جرفلا وبأ يِزْوَْلا نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع «تاملا دنع تابثلا
 . يراصنألا يثيللا هللا دبع :قيقحت «ىلوألا ط هه١ 5٠5 - توريب - ةيفاقثلا

 يولبلا يلع نب دما رفعج يبأ ؛يثأ يداولا يولبلا يلع نب دَمَْأ رفعج يأ تبث
 قيقحت لوألا ط ىه ٠٤١۳ - نانبل -توريب - يمالسإلا برغلا راد ءيشآ يداولا

 .ينارمعلا هللا دبع

 طه ١746 - ركفلا راد «يتسبلا يميمتلا متاح وبأ دَمْحَأ نب نابح نب دمحم «تاقثلا

 . دّمْحَأ نيدلا فرش ديسلا :قيقحت «ىلوألا

 راد «يبلاعثلا ليعاسإ نب دمحم نب كلملا دبع ءبوسنملاو فاضملا يف بولقلا راث
 .ةرهاقلا - فراعملا

 عيمسلا دبع حلاص اَوَْْمْل ديز يأ نبا ةلاسر حرش يناعملا بيرقت يف ينادلا رمثلا

 .توريب - ةيفاقثلا ةبتكملا «يِرَمْزَألا يبآلا

 . يكلاملا يدركلا بجاحلا نبا .تاهمألا عماج

 راد ءيِرَبَّطلا دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دمحم «نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج

 ه0٠5١- توريب - ركفلا

 ليعامسإ نب دمحم «همايأو هننسو هلو هللا لوسر ثيدح نم دنسملا حيحصلا عماجلا

 قيقحت 2١501 ةغلاثلا ط «توريب - ةماييلا - ريثك نبا راد -رشتلا راد ءيِراَكْبْلا

 . اغبلا بيد ىفطصم روتكدلا

 راد «يملسلا يِذِمَْتلا ىسيع وبأ ىسيع نب دمحم ءيِذِمْرَملا ننس حيحصلا عماجلا
 . نورخآو ركاش دمحم دّمْحَأ قيقحت «توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 - بتكلا ملاع «ينابيشلا نسحلا نب دمحم :فيلأت «ريبكلا عفانلا هحرشو ريغصلا عماجلا

 . لوألا طبه11405- توريب

 . ةرهاقلا - بعشلا راد ءيِْطْرَقْلا يراصنألا دخ نب دمحم «نآرقلا ماكحأل عماجلا



 (هال؟4تر يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

“1A1 

-1AY 

 ءيدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دَمْنَأ «عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 .ناحطلا دومح روتكدلا قيقحت 5٠7 ١« - ضايرلا - فراعملا ةبتكم

 ءايحإ راد «يميمتلا يزارلا سيردإ نب دمحم متاح يبأ نب نمحرلا دبع «ليدعتلاو حرجا

 . لوألا ط ه ۱۲۷١ - توريب - يبرعلا ثارتلا

 .ه۸١٤١- توريب - ركفلا راد ءيركسعلا لاله وبأ «لاثمألا ةرهمج

 ط «م۱۹۸۷ - توريب - نييالملل ملعلا راد ءدْيَرُ نب نسحلا نب دمحم «ةغللا ةرهمج

 . يكبلعب رينم يزمر قيقحت «ىلوألا

 ةضهنلا ةبتكم - بتتكلا ملاع «يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه «بسنلا ةرهمج

 . نسح يجان قيقحت هه١ 4017 ىلوألا ط «ةيبرعلا

 بويأ ركب يبأ نب دمحم «(ءاودلاو ءادلا) يناشلا ءاودلا نع لأس نمل يناكلا باوجلا

 . توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يعرزلا

 ةسسؤم «يبلاعثلا فولخ نب دمحم نب نمحرلا دبع «نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا

 . توريب - تاعوبطملل يملعألا

 . توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيطويسألا نيدلا سمش ءدوقعلا رهاوج

 «ىشرقلا ءافولا يبأ نب دمحم ءافولا يبأ نب رداقلا دبع «ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا

 1 . يشتارک - هتاخ بتك دمحم ريم

 دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش «دؤاد بأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح

 . ةيناثلا ط ه ٠٤٠١ -:توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يقشمدلا يعرزلا

 يبأ «نيدلا تامهمب نيعلا ةرق حرشل نيعملا حتف ظافلأ لح ىلع نيبلاطلا ةناعإ ةيشاح

 .توريب - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد «يطايمدلا اطش دمحم ديسلا نبا ركب

 نب رمع نب نايلس «(ديبعلا عفنل ديرجتلا) بالطلا جهنم حرش ىلع يمريجبلا ةيشاح
 . ايكرت - ركب رايد - ةيمالسإلا ةبتكملا «يمريجبلا دمحم



 (ها؟4ت) يناهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 بتتكم ؛يدنسلا نسحلا وبأ يداهادبع نب نيدلا رون ءيئاسّتلا ىلع يدنسلا ةيشاح -8

 . ةدغ وبأ حاتفلادبع قيقحت «ةيناثلا ط هه505١- بلح - ةيمالسإلا تاعوبطملا

 نايلس :فيلأت «( يراصنألا ايركزل ) جهنملا حرش ىلع لمجلا نايلس خيشلا ةيشاح -

 . توريب - ركفلا راد :رشنلا راد ءلمحلا

 راد «يكلاملا يودعلا يديعصلا يلع «ينابرلا بلاطلا ةيافك حرش ىلع يودعلا ةيشاح -

 . يعاقبلأ دمحم خيشلا فسوي قيقحت ء١١١٠ - توريب - ركفلا

 توريب /نانبل - ةيملعلا بتكلا راد راطعلا نسح ؛عماوجلا عمج ىلع راّطَعلا ةيشاح -

 .ىلوألا طيه1570--

 ط «قشمد - ملقلا راد ءةيبَحَرلا ىلع ينيدراملا طبس حرش ىلع يرقبلا ةمالعلا ةيشاح ٠٠8-
 . اغبلا بيد ىفطصم روتكدلا جيرختو قيلعت . ه١ 417 ةسماخلا

 راد «نيدباع نبا ةَفِيِتَح وبأ هقف راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع راتخملا در ةيشاح -

 .ه1571- توريب - رشنلاو ةعابطلل ركفلا

 يالا ليعاسإ نب دمحم نب دَمْحَأ «حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم ىلع ةيشاح -

 . ةثلاثلا ط ه8١7١- رصم - قالوبب ةيريمألا ىربكلا«يفنحلا

 توريب /نانبل -ركفلا راد ةريمعب بقلملا ىسلرلا دّمْحَأ نيدلا باَهِش «ةريمع ةيشاح -

 . تاساردلاو ثوحبلا بتكم قيقحت لوألا طه 65

 نبدأ نب دّمخَأ ءنيبلاطلا جاهنم ىلع يلحملا نيدلا لالج حرش ىلع يبويلق ةيشاح -۷

 بتكم قيقحت «ىلوألا طه ١٤۱۹ - توريب / نانبل - ركفلا راد «يبويلقلا ةمالس

 . تاساردلاو ثوحبلا

 ةيتكملا «نيمأ دمحم نب بوغرم نب دلاخ روتكدلا ءاثدح يِيِدُْملا ينّْلا دبع ظفاحلا -۸

 . ه 1478 ىلوألا ط «ةمركملا ةكم - ةيدادمإلا

 نب دمحم نب يلع «ينزملا رصتخم حرش وهو يِْفاَّشلا مامإلا بهذم هقف ين ريبكلا يواحلا -4

 ١519 - نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يعفاشلا يرصبلا يدرواملا بيبَح

 . بع دمنا لداع خيشلا - ضوعم دمحم يلع خيشلا قيقحت ءلوألا ط ه



 .  (ها84تر ِيِناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 سس كبءءللللاللل للا

TT 

 ط 1407 - توريب - بتكلا ملاع «ينابيشلا نسا نب دمحم «ةنيدملا لهآ ىلع ةجحلا ٠ ١-

 . يرداقلا يناليكلا نسح يدهم قيقحت ءةثلاثلا

 يمرضحلا قرحب رمع نب دمحم «راتخملا يبنلا ةريس يف رارسألا علاطمو راونألا قئادح

 حوصن ناسغ دمحم قيقحت «ىلوألا ط :م11948- توريب - يواحلا راد يِعِفاَّشلا

 لوقزع

 / ندرألا - ةيناغعلا رادلا ءيوغبلا مسالا وبأ ءيريبزلا هللا دبع نب بعصم ثيدح

 . ماحللا ناثع حلاص قيقحت «ىلوألا ط ه5475١ - نابع

 «يبرعلا ركفلا راد «يطويسلا نمحر لا دبع «ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نسح

 . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «م ۷

 - يبرعلا باتكلا راد ؛يناهبصألا هللا دبع نب دمخ ءءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح

 . ةعبارلا طءه5١*54 - توريب

 يشاّسلا دّمْحَأ نب دمحم ركب يأ نيدلا فيس «ءاهقفلا بهاذم ةفرعم يف ءاملعلا ةيلح

 قيقحت «ىلوألا ط م1585 - نابع / توريب - مقرألا راد / ةلاسرلا ةسمؤم «لافقلا

 . ميهاربإ دَمْحَأ نيساي روتكدلا
 - بتكلا ملاع :رشنلا راد .يرصبلا نسح ا نب يلع نيدلا ردص «ةيرصبلا ةسامحلا

 . دمْحَأ نيدلا راتخم قيقحت «-ه407١1- توريب

 مالسلا دبع نب دما ءبرعلا ناويد ةبخنو بدألا ةوفص باتك رصتخ ةيبرغملا ةساحلا
 دمحم قيقحت «ىلوألا ط م۱۹۹۱ - توريب - رصاعملا ركفلا راد ءلداتلا يوارجلا

 .ةيادلا ناوضر

 - ركفلا راد ؛يناورشلا ديمحلا دبع «جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت ىلع يناورشلا يشاوح
 . توراب

 . توريب - ةعابطلل ركفلا راد :رشنلا راد ««ليلخ يديس م ىلع يشرخلا



 (ها؟4ت) يناّبكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 س ےک س نیس سیمین پپپ پپپ پیست السا س یی اناا هدا سس سس سس

 بتكلا راد «يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع «برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ
 عيدب ليما /يفيرط ليبن دمحم قيقحت «ىلوألا ط «م ۱۹۹۸ - توريب - ةيملعلا

 . بوقعيلا

 - ةيملعلا بتكلا راد «يطويسلا ركب يأ نمحرلا دبع نيدلا لالج «ىربكلا صئاصنلا

 .ها5065 - توريب

 .راجنلا يلع دمحم قيقحت «توريب - بتكلا ملاع «ينج نبا ناثع ءصئاصخلا

 ةيملعلا بتكلا راد «يورقلا يبرعلا دمحم «ةيكلاملا ةداسلا بهذم ىلع ةيهقفلا ةصالخلا

 .توريب -

 ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع نب رفعج يب نيدلا بح «رشبلا ديس ريس ةصالخ
 «ىلوألا ط ه١ 418 - ةيدوعسلا - ةمركملا ةكم - زابلا ىفطصم رازن ةبتكم ءيِرَطلا

 .يعافرلا ليمج نب لالط قيقحت

 بتكلا راد «ىقشمدلا ىميعنلا دمحم نب رداقلا دبع «سرادملا خيرات يف سرادلا

 . نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت «ىلوألا ط ه ٠٤١١ - توريب - ةيملعلا

 - ركفلا راد ءيفكصحلا ميحرلادبع نب يلع نب دمحم «راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا

 . ةيناثلا ط عه185- توريب

 - توريب - ركفلا راد ءيطويسلا نيدلا لالج لالا نب نمحرلا دبع «روثتملا ردلا

 . م۳

 ديع نب ميلحلا دبع نب مالسلا دبع نب دَمْحَأ نيدلا يقت «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد

 ديع فيطللا دبع قيقحت «ه۷١٤١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ةيميت نب مالسلا

 . نمحرلا

 - ةفرعملا راد ءينالقسعلا رجح نب يلع نب دَمْحَأ ءةيادملا ثيداجأ جيرخت يف ةياردلا -4

 . يندملا ينايلا مشاه هللا دبع ديسلا قيقحت «توريب

 ٠- ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «يريرحلا يلع نب مِساَقْلا ءصاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد -

 ىجرطم تافرع قيقحت لوألا ط ه۱۸٤۱ - توريب .



 ( هاتر ىنايكاَشْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «توريب / نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «رديح يلع ءماكحألا ةلجم حرش ماكتلا ررد ١-

 . ينيسحلا يمهف يماحملا بيرعت

 دبع نب يبنلا دبع يضاقلا «نونفلا تاحالطصا يف مولعلا عماج وأ ءايلعلا روتسد س۲

 «ىلوألا طبفه1 471 - توريب / نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «يركت دّمْنَألا لوسرلا

 . صحف يناه نسح - ةيسرافلا هتارابع برع قيقحت

 . يقهيبلا نيسحلا نب دخ «ةوبنلا لئالد -۳

 «يلينحلا فسوي نب يعرم «لبنح نب دخ لجبملا مامإلا بهذم ىلع بلاطلا ليلد -
 . ةيناثلا ط ء۱۳۸۹ - توريب - ىمالسإلا بتكملا

 ط ءدابأ رديح - ةيماظنلا فراعملا ةرئاد «يبهذلا ناثع نب دخ نب دمحم مالسإلا لود -
 .مه۳۳۷١ ىلوألا

 نوحرف نب دمحم نب يلع نب ميهاربإ «بهذملا ءالع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا -
 . توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يكلاملا يرمعيلا

 - نافع نبا راد «يطويسلا لضفلا وبأ ركب يبأ نب نمحر لادبع مِلْسُم ىلع جابيدلا “۷
 . يرثألا ينيوح ا قاس وبأ قيقحت ء١١٤١ - ةيدوعسلا -ربخلا

 . ه١ 475 لوألا ط «نانبل - توريب - رداص راد «يلذهلا ٍبْيَوُذ يبأ ناويد -۸

 هحرشو هب ىنتعا هها577١ ىلوألا ط«نانبل - توريب - ةفرعملا راد ءلطخألا ناويد -۹

 . يواطصملا نمحر لا دبع
 قيلعتو حرش ؛ةيجذومنلا ةعبطملا «تزيماجلاب بادآلا ةبتكم «ريبكلا ىَّشْعَأْلا ناوید -4

 . نسح دمحم روتكدلا

 هققحو هل مدق م۱۹۹۷ ىلوألا ط «نانبل - توريب - رداص راد ؛جاجعلا ناويد 1

 . يوانض يدعس روتكدلا

 ذاتسألا هل مدقو هطبضو هحرش.نانبل -توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛قدزررفلا ناويد -45

 .روعاف يلع

 .ه 115 رصم ءةيدنها ةعبطملا «يبنتملا ناويد - ۳



 (هال*:ت) يناهكاَفْلا ىلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 . م1557 ىلوألا ط «نانبل - توريب - رداص راد «يدبعلا بقثملا ناويد -4

 . يناتبلا مرك قيقحت «توريب - رداص راد «ينايبذلا ةغبانلا ناويد - 0

 م4۱ «نانبل - توريب - رداص راد ءریرج ناويد -1

 به 1١405 ىلوألا ط «نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيئاطلا متاح ناويد -۷

 .داشر د هل مدقو هحرش

 ةعبطم يتراكم سيه ىرنه ليلراك هحيقنتو هحيحصتب ىنع «ةمرلا يذ رعش ناويد
 . م٩۱۹۱ ةجيربمك ةيلك

 قيقحت هه401١ يقارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم «يلماعلا عاقرلا نب يدع رعش ناويد

 . نماضلا حلاص متاح روتكدلاو يسيقلا دومح ىرون روتكدلا

 قيقحت ءهرصم - فراعملا راد «يراصنألا ديلولا نب ِمِلْسُُم ءيناوغلا عيرص ناويد

 . ناهدلا يماس روتكدلا

 ط ه ١515 - ضايرلا - فلسلا راد ءيِيِدُّْْلا رهاط نب دمحم «ظافحلا ةريخذ

 . يئاويرفلا نحرلا دبع قيقحت لوألا

 م1995 - توريب - برغلا راد ءيفارقلا سيردإ نب دما نيدلا ٍباَهِش ةريخذلا

 ءمِلْسُمو يِراَخُبْلا دنع تاقثلا نع هتياور تحص نمم مهدعب نمو نيعباتلا ءامسأ ركذ

 نانبل - توريب - ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «ينطقرادلا دَمْحَأ نب رمع نب يلع نسحلا يبأ
 . توحلا فسوي لامك / يوانضلا ناروب :قيقحت «ىلوألا طءه405١-

 ةبتكم «يبهذلا زاياق نب نامثع نب دَمْحَأ نب دمحم «قثوم وهو هيف ملكت نم ءامسأ ركذ

 . ينيدايملا ريرمأ روكش دمحم :قيقحت «ىلوألا ط ه ٠٤١١ - ءاقرزلا - رانملا

 راد «بيطلا وبأ يكملا ياما دّمْحَأ نب دمحم «ديناسملاو ننسلا ةاور يف دبيقتلا ليذ

 لامك روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط سه١٠5١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا



 (ها؟4تر يِئاَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 EEE ر ئ سپ یھ 711 ا أ

 راد ءيعفاَسلا يقشمدلا ينيسحلا نسحلا نب يلع نب دمحم «يبهذلل ظافحلا ةركذت ليذ
 .توريب - ةيملعلا بتكلا

 بتكلا راد ءيطويسلا ركب يبأ نبا نمحر لا دبع نيدلا لالجء«ظافحلا تاقبط ليذ

 . توريب - ةيملعلا

 -توريب - ةفرعملا راد ؛يدادغبلا دّمُْأ نب نمحرلا دبع «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 .نانبل

 - توريب - ةفرعملا راد «يناهبصألا هيوجنم نب يلع نب دا مِلْسُم حيحص لاجر
 . يثيللا هللا دبع قيقحت «ىلوألا ط به ۷

 «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «بصعتو ددشتو ءاملعلا فلاخ نم ىلع محفملا درلا

 . ه 1571١ - ىلوألا ط ,ندرألا - نامع - ةيمالسإلا ةبتكملا

 .توريب - ركفلا راد «ِيناَوَرَقْلا ديز يبأ نب هللا دبع «ِيناَوَرَقْلا ديز يبأ نبا ةلاسر

 راد «يناتكلا رفعج نب دمحم« ةفنصملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا

 يمزمزلا دمحم رصتنملا دمحم قيقحت «ةعبارلا طه -٦ ٠٤١ توريب-ةيمالسإلا رئاشبلا

 . يناتكلا

 .ركاش دمحم دّمْحَأ قيقحت ه ١708 - ةرهاقلا - ىِعِفاَّشلا سيردإ نب دمحم «ةلاسرلا

 راد «يبهذلا نائثع نب دما نب دمحم «مهدر بجوي ال اب مهيف ملكتملا تاقثلا ةاورلا

 ميهاربإ دمحم :قيقحت «ىلوألا طبه ١417 - نانبل - توريب - ةيمالسإلا رئاشبلا

 . لصوملا

 راد «يدادغبلا يسولألا دومحم «يناشثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور

 . توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 دبع وبأ ءةنسلاو باتكلا نم لئالدلاب ءايحألاو تاومألا حاورأ ىلع مالكلا يف حورلا

 بتكلا راد «يقشمدلا يعرزلا دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش هللا

 .ه ۱۳۹۵ - توريب - ةيملعلا

 ريهسلا نمح رلاذبع مساعلا وب ص : ١ نح رلادبع مساَقْلا وبأ ءفنألا ضورلا -۷



 ( ١۷۴ت يِنامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
oL GP remm]تت 2 “ | 

 ةبتكم «يتوهبلا سيردإ نب سنوي نب روصنم «عنقتسملا داز حرش عبرملا ضورلا 11

 .ه٠1174 - ضايرلا - ةثيدحلا ضايرلا

 قيقحت «نانبل ةبتكم «يريمحلا معنملا دبع نب دمحم «راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا -8

 . م986١ ةيناثلا ط «ساّبَع ناسحإ روتكدلا

 توريب - يمالسإلا بتكملا «يوونلا فرش نب ىيحي «نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور

 . ةيناثلا ط - ١٤٠١

 نب دمحم مامإلا ةعماج يِيِدْقُلا ةمادق نب دّمحأ نب هللا دبع ءرظانملا ةنجو رظانلا ةضور

 نمحر لا دبع زيزعلا دبع روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط ه۱۳۹۹ - ضايرلا - دوعس

 . ديعسلا

 توريب - ركفلا راد «يوونلا فرش نب ىيحي «نيلسرملا ديس مالك نم نيح اصلا ضاير

 .ةثلاثلا ط - ١٤١١

 . توريب - يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «نيلاصلا ضاير

 راد ءرفعج وبأ يِرّبَّطلا دمحم نب هللا دبع نب دما «ةرشعلا بقانم يف ةرضنلا ضايرلا

 عنام دمحم هللا دبع ىسيع قيقحت «ىلوألا ط «م ۱۹۹٦ - توريب - يمالسإلا برغلا

 . يريمحلا

 ةغيدحلا ةضهنلا ةبتكم ءاجنلا وبأ يلبنحلا يدع لاس نب دَمْحَأ نب ىسوم «عنقتسملا داز

 . يدنهلا زيزعلا دبع دمحم يلع قيقحت «ةمركملا ةكم -

 - يمالسإلا بتكملا «يِزْوَجْلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع «ريسفتلا ملع يف ريسملا داز

 . ةثلاثلا طه05١5١ - توريب

 - ةلاسرلا ةسسؤم «يعرزلا بويأ ركب يبأ نب دمحم ءدابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 قيقحت ءرشع ةعبارلا طه ٠٤١١ - تيوكلا - توريب - ةيمالسإلا رانملا ةبتكم
 . طوؤانرألا رداقلا دبع - طوؤانرألا بيعش



 ( هات يِناَهكاَفْلا يلم رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
kekan |ا “=  

 ةرازو «يِوَرَا يِرَمُزَألا رهزألا نب دّمْحَأ نب دمحم «يعفاسلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا

 روتكدلا قيقحت «لوألا طه 1744 - تيوكلا - ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا

 . يفلألا ربج دمحم

 - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يرابنألا مساَقْلا نب دمحم «سانلا تاملك يناعم يف رهازلا

 . نماضلا حلاص متاح روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط مه ۲

 - اديص / نانبل - ةيرصعلا ةبتكملا «يمثيها رجح نبا ءرئابكلا فارتقا نع رجاوزلا

 ثوحبلاو تاساردلا زكرمب دادعإلاو قيقحتلا مت «ةيناثلا ط ه ١٤۲١ - توريب

 زابلا ىفطصم رازن ةبتكمب

 «لبنح نبدأ ,مهليدعتو ةاورلا حرج يف لبنح نب دخ مامإلل دٌواَد بأ تالاؤس
 دايز روتكدلا قيقحت «ىلوألا طه ١5414 - ةرودملا ةنيدملا - مكحلاو مولعلا ةبتكم

 . روصنم دمحم

 دُواَد وبأ ثَعْشَأْلا نب نايلس :فيلأت ءيناَتْسِحّسلا دٌّواَد ابأ يرجآلا ديبع بأ تالاؤس

 دمحم قيقحت «ىلوألا ط ه154١ - ةرونملا ةنيدملا - ةيمالسإلا ةعماجلا هِيناَتْسِحَّسلا

 . يرمعلا مساق يلع

 ينطقرادلا نسحلا وبأ رمع نب يلع «ينطقرادلل يروباسينلا مكاحلا تالاؤس

 نب قفوم روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه١ 5٠5 - ضايرلا - فراعملا ةبتكم «يدادغبلا

 .رداقلادبع نب هللادبع

 رفعج نب هللا دبع نب يلع ؛ينيدملا نب يلعل ةبيش يآ نب ناثع نب دمحم تالاؤس
 دبع هللا دبع قفوم قيقحت «ىلوألا ط ه١ 4٠4 - ضايرلا - فراعملا ةبتكم «ينيدملا

 .رداقلا

 - فراعلا راد ءيدادغبلا دهاجم نب ساّيَعلا نب ىسوم نب دَمْحَأ :تاءارقلا يف ةعبسلا

 .فيض ىقوش :قيقحت «ةيناثلا طاه١٠٠5١ - رصم

 «ريمألا يناعنصلا ليعاسإ نب دمحم «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس

 زيزعلا دبع دمحم قيقحت «ةعبارلا ط ه1797/4١ - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد



 (ها؟4ت) يناّيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 ط ه١٠٤٠ - قشمد - ملقلا راد «ينج نبا ناثع حتفلا وبأ «بارعإلا ةعانص رس

 . يوادنه نسح روتكدلا قيقحت «ىلوألا

 ةعابطلل ةفرعملا راد ءيوارمغلا يرهزلا دمحم ةمالعلا «جاهنملا نتم ىلع جاهولا جارسلا

 . توريب - رشنلاو

 «توريب «توريب راد «يّرَعْلا يِوُنَتلا نايلس نب هللا دبع نب دمخ دنزلا طقس

 .ها17/

 - فراعملا ةيتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «ةعوضوم لاو ةفيعضلا ثيداحألا ةسلس

 .ةثلاثلا ط «ضايرلا

 «ضايرلا - فراعملا ةبتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ءةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 .ه۸١٤١ةعبارلا ط

 - فراعملا ةبتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «:ةعوضوم او ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 .ه ۱٤١۸ ىلوألا ط ء«ضايرلا

 يديبعلا رداقلا دبع نب يلع نب دَمْحَأ ساّبَعلا يبأ نيدلا يقت ءكولملا لود ةفرعمل كولسلا

 دمح :قيقحت «ىلوألا ط ه ٠٤١۸ - توريب -نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «يزيرقملا

 . اطع رداقلا دبع

 كلملا دبع نب نيسح نب كلملا دبع «يلاوتلاو لئاوألا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس

 لداع قيقحت به ١٤۱۹ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيكملا يمصاعلا يِعِفاَشلا

 . ضوعم دمحم يلع -دوجوم ا دبع دخأ

 دمحم قيقحت «توريب - ركفلا راد «ينيوزقلا هللادبع وبأ ديزي نب دمحم «هجام نبأ ننس
 . ىقابلا دبع داؤف

 قيقحت «ركفلا راد ءيِدْرَألا يناتسجُسلا داد وبأ تَعْشَألا نب نابلس ءدٌواَد بأ ننس

 . ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم

 - زابلا راد ةبتكم «يقهيبلا ىسوم نب يلع نب نيسحلا نب د ءىربكلا يقهيبلا ننس
 . اطع رداقلا دبع دمحم قيقحت هه ١51١5 - ةمركملا ةكم



 (ها؟4ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةفرعملا راد :رشنلا راد «يدادخبلا ينطقرادلا نسحلا وبأ رمع نب يلع «ينطقرادلا ننس -4

 . يندملا ينأي مشاه هللا دبع ديسلا قيقحت ه ۱۳۸١ - توريب -

 توريب - يبرعلا باتكلا راد يِمِراَّدلا دمحم وبأ نمحرلادبع نب هللادبع ءيِمِراَّذلا ننس -6

 .يملعلا عبسلا دلاخ « يلرمز دَمْحَأ زاوف قيقحت ءىلوألا ط ه1 8017 -

 - ةرونملا ةنيدملا - رادلا ةبتكم «يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دَمْحَأ ءىرغصلا نئسلا

 . يمظعألا نمحر لا ءايض دمحم روتكدلا قيقحت «ىلوألا طء- ه٠

 توريب - ةيملعلا بتكلا راد يِئاَسّنلا نمحرلا دبع وبأ بيعش نب دَمْحَأ ءىربكلا ننسلا

 يورسك ديس « يرادنبلا نايلس رافغلا دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ءه١181-

 . نسح

 . ىمظعألا نمحر لا بيبَح قيقحت «ىلوألا ط ه١

 - ةلاسرلا ةسسؤم «يبهذلا زاياق نب نامئع نب دخ نب دمحم «ءالبنلا مالعأ ريس

 . يموسقرعلا ميعن دمحم « طوؤانرألا بيعش قيقحت «ةعساتلا ط هه517١- توريب

 دهعم راسي نب قاَحْسِإ نب دمحم «(يزاغملاو ثعبملاو أدتبملا) قاَحْسِإ نبا ةريس

 .هللا ديمح دمحم قيقحت «فيرعتلل ثاحبألاو تاساردلا

 - ةفرعملا راد «يبلحلا نيدلا ناهرب نب يلع «نومأملا نيمألا ةريس يف ةيبلحلا ةريسلا

 ه۱ ٤١١ - توريب

 ءدمحم وبأ يرفاَعَلا يريمحلا بويأ نب ماشه نب كلملا دبع «ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا

 . دعس فوءرلا دبع هط :قيقحت «ىلوألا ط ه ١٤١١ - توريب - ليجلا راد

 بتكلا راد ؛يناكوشلا دمحم نب يلع نب دمحم «راهزألا قئادح ىلع قفدتملا رارجلا ليسلا

 . دياز ميهاربإ دومحم قيقحت «ىلوألا ط ه١ 505 - توريب - ةيملعلا

 . ركفلا راد «فولخ دمحم نب دمحم «ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش



 (د٤۷۴ت ) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 | ~~ ———_ ل ھم ھھھ 1100000101 ااا اا اا اساسا سنها

 «يسانبألا ناهربلا بويأ نب ىسوم نب ميهاربإ «حالصلا نبا مولع نم حايفلا اذشلا

 لله يحتف حالص قيقحت «ىلوألا ط ه518١- ةيدوعسلا - ضايرلا - دشرلا ةبتكم

 راد «يلبنحلا يركعلا دمحم نب دمخ نب يحلا دبع «بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 دومحم هطوؤنرألا رداقلا دبع:قيقحت «ىلوألا طه ٠٤١١ -قشمد - ريثك نب

 . طوؤانرألا

 راد ءيناَدْمَْلا يرصملا ٍنْيَقْعْلا ليقع نب هللا دبع كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش

 . ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم :قيقحت ه١ 5٠60 - ايروس - ركفلا

 هللا ةبه ءةياحصلا عامجإو ةنسلاو باتكلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش

 روتكدلا قيقحت هه7٠5١- ضايرلا - ةييط راد «ىئاكلاللا روصنم نب نسحلا نب

 . نادمح دعس دّمْحَأ

 رمع نب دوعسم نيدلا دعس «هقفلا لوصأ يف حيقنتلا نتل حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش

 . تاريمع ايركز قيقحت «.. ه5١51١- توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ينازاتفتلا

 راد يناقرزلا فسوي نب يقابلا دبع نب دمحم كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش
 . لوألا ط ه ١٤١١ - توريب - ةيملعلا بتكلا

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمش «يقرخلا رصتخ ىلع يشكرزلا حرش

 - توريس /نانبل - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد «يلبنحلا يرصملا يشكرزلا

 . ميهاربإ ليلخ معنملا ديع :هيشاوح عضوو هل مدق قيقحت «ىلوألا ط ه۳

 - توريب _ قشمد - يمالسإلا بتكملا ءيوغبلا دوعسم نب نيسحلا ءةنسلا حرش
 . شيواشلا ريهز دمحم - طوؤانرألا بيعش قيقحت «ةيناثلا ط «م ۹۸۳ - هه ۴۳

 - بلح - ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم «يطويسلا ءيِئاَسَنلا ننسل يطويسلا حرش
 . ةدغ وبأ حاتفلادبع قيقحت «ةيناثلا ط ه٦

 - توريب -يمالسإلا بتكملا ءيفنحلا زعلا يبأ نبا ؛ةيواَحَّطلا ةديقعلا حرش

 . ةعبارلا طبه 05



 (ها؟4ت) يناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ل ب تآآ aE د - - 9

 ةبتكم «ساّبَعلا وبأ ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب حا .هقفلا يف ةدمعلا حرش 9

 . ناشيطعلا حلاص دوعس روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ء١١٤٠ - ضايرلا - ناكيبعلا

 ٠ شيلع دمحم قيقحت «توريب - ركفلا راد «ريدردلا دَّمْحَأ يديس ءريبكلا حرشلا .

 عاصرلاب فورعملا يراصتألا دمحم «ةفرع نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا دودح حرش ١-

 . م١٠٠٠ ىلوألا ط «سنوت - ةيسنوتلا ةعبطملا «يبنوتلا

 ط «توريب - ركفلا راد «يساويسلا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لاك «ريدقلا حتف حرش -۲

 - ةرهاقلا - يراصنألا ماشه نب نيدلا لاج هللا دبع ءىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش -۴

 . ديمحلا دبع نيدلا ىيحت دمحم قيقحت «ةرشع ةيداحلا ط ١87

 رفعج وبأ ةَمَلَس نب كلملادبع نب ةمالس نب دمحم نب دَّمْحَأ ءراثآلا يناعم حرش -5

 يرهز دمحم قيقحت «ىلوألا ط فه ١1144 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يواَحْطلا

 . راجنلا

 نب سنوي نب روصنم «ىهتنملا حرشل ىهنلا يلوأ قئاقد ىمسملا تادارإلا ىهتنم حرش -0

 . ةيناثلا ط «م ١۹۹٩ - توريب - بتكلا ملاع «يتوهبلا سيردإ

 - ةيملعلا بتكلا راد «يكلاملا دمحم نب دَمْحَأ نب دمحم هللا دبع يبأ ءيِباَْلا ةرايم حرش -

 . نمحر لا دبع نسح فيطللا دبع قيقحت «ىلوألا ط «.- ه١57١ - توريب /نانبل

 يِوَرُخا يراقلا دمحم ناطلس نب ىلع «رثألا لهأ تاحلطصم يف ركفلا ةبخن حرش -۷

 حتفلا دبع خيشلا :هل مدق «توريب / نانبل - مقرألا راد «يراقلا ىلع المب فورعملا

 . ميت رازن مثيهو ميت رازن دمحم هيلع قلعو هققح «ةدغ وبأ

 تاعوبطملا بتكم «يمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب يبأ :ةسمخلا ةمئألا طورش "8

 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت ه ٠٤١۷ ىلوألا ط «بلحب - ةيمالسإلا

 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يقهيبلا نيسحلا نب دَ ركب وبأ «ناويإلا بعش -۹

 . لولغز ينويسب ديعسلا دمحم قيقحت «ىلوألا ط عه



 ( ها74ت) يِناَمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 «يبد - ثارتلاو ةفاقيلل دجاملا ةعمج زكرم تاعوبطم «يلولسلا مام نب هللا دبع رعش ٠١-

 . يبقارسلا دمحم نب ديلو ةساردو قيقحتو عمج

 ١- ىلوألا ط «نانبل - توريب - ركفلا راد ءيِرَمْوَجْلا دام نب ليعامسإ «حاحصلا ١١٤٠۸

 رمع وب نيدلا باش هطبضو هققح .
 «جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ءيِذْمْدَلا ننس حيحص

 ىلوألاط ١508اه.

 ةسسؤم «يتسبلا يميمتلا دخ نب نابح نب دمحم «نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص

 توريب - ةلاسرلا - ١5١5 طوؤقنرألا بيعش قيقحت «ةيناثلا ط ه .

 ةكلمملا - ليبجلا - قيَّدّصلا راد «ينابلألا نيدلا رصان دمحم «درفملا بدألا حيحص

 ةيناثلا ط «ةيدوعسلا ةيبرعلا ١ 516ه .

 «جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ءةجام نبأ ننس حيحص

 ةثلاثلا ط ١ه .

 .«جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم داد يبأ ننس حيحص
 .ها5064١ لوألا ط

 «جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ءيِئاَسَلا ننس حيحص

 .ه۸١٤١ لوألا ط

 .ةيناثلا ط ء۳۹۲١ - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يوونلا حرشب ملم حيحص

 ثارتلا ءايحإ راد - رشنلا راد «يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب مِلْسَم «مِلْسُم حيحص

 . يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت «نانبل - توريب - يبرعلا

 - توريب - ةفرعملا راد جرفلا وبأ دمحم نب يلع نب نمحر لا دبع «ةوفصلا ةفص

 . يجعلق ساور دمحم روتكدلاو - يروخاف دومحم قيقحت «ةيناثلا طه 8

 - يمالسإلا بتكملا « ينارحلا يِرّمَّنلا نادم نب دّمْحَأ «يتفتسملاو يتفملاو ىوتفلا ةفص
 ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت «ةثلاثلا ه ١۳۹۷ - توريب



 ( ها/؟4ت) يِنابكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضار

 نبا يلع نب دمحم نب دا ةقدنزلاو لالضلاو ضفرلا لهأ ىلع ةقرحملا قعاوصلا "7

 نب نمحرلا دبع قيقحت «ىلوألا ط ه4117١/- نانبل - ةلاسرلا ةسسؤم «يمثيهلا رجح

 . طارخملا دمحم لماك - يكرتلا هللا دبع

 «توريب - ةيملعلا ةبتكملا راد ِلّيَقْعْلا ىسوم نب رمع نب دمحم «ريبكلا ءافعضلا

 . يجعلق نيمأ يطعملا دبع قيقحت «ىلوألا ط م15 ها

 ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع «يعذربلا تالاؤس ىلع يزارلا ةبوجأو ءافعضلا

 يدعس روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط ء۹١٤١ - ةروصنملا - ءافولا راد ؛:ةعرز وبأ يزارلا

 ش .يمشاهلا

 - بلح - يعولا راد «يِئاَسَنلا بيعش نب دَمْحَأ نمحرلا دبع وبأ ءنيكورتملاو ءافعضلا
 . دياز ميهاربإ دومحم قيقحت «ىلوألا ط «-ه 5

 رادلا - ةفاقثلا راد ءيفوصلا يناهبصألا ميعن وبأ دخ نب هللا دبع نب دَمَْأ «ءافعضلا
 . ةدامح قوراف :قيقحت «ىلوألا ط ه١ 5*5 - ءاضيبلا

 ط «يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ؛هتادايزو ريغصلا عماجلا فيعض

 .ها١53١ قتلاثلا

 ىلوألا ط ءيمالسإلا بتكملا ؛ينابلألا نيدلا رصان دمحم هٌواَد يبأ ننس فيعض

 .ھه ۲

 ىلوألا ط «ضايرلا - فراعملا ةبتكم «ينابلألا نيدلا رصان دمحم يذلا ننس فيعض
 اه

 «ىلوألا ط «يمالسإلا بتكملا ؛ينابلألا نيدلا رصان دمحم «يِئاَسَّنلا ننس فيعض

 اه

 «يواخسلا نمحر لا دبع نب دمحم نيدلا سمش «عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ١-

 5 توريب - ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم

 - ةيملعلا بتكلا راد ءلضفلا وبأ يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع «ظافحلا تاقبط -۲

 . لوألا ط ء۳١٤۱ - توريب



 (ها14ت) يناَهكاَشْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 دمحم قيقحت «توريب - ةفرعملا راد ءنيسحلا وبأ ىلعي يبأ نب دمحم «ةلبانحلا تاقبط

 . يقفلا دماح

 ةعابطلل رجه «يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب نيدلا جاتءىربكلا ةيِعِفاَّشلا تاقبط
 يحانطلا دمحم دومحم روتكدلا قيقحت «ةيناثلا طفه51١ - عيزوتلاو رشنلاو

 . ولحلا دمحم حاتفلا دبع روتكدلاو

 - بتكلا ملاع ءةبهش يضاق نب رمع نب دمحم نب دما نب ركب وبأ «ةيِجِفاَّشلا تاقبط
 . ناخ ميلعلا دبع ظفاحلا روتكدلا قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ء۷١٤١ - توريب

 دلاخ نب ىسوم نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ ؛ةيفوصلا تاقبط

 دبع ىفطصم قيقحت «ىلوألا ط ه5415١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يِدْرَذل

 . اطع رداقل

 قيقحت «توريب - ملقلا راد «يزاريشلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ ءءاهقفلا تاقبط

 . سيملا ليلخ

 . توريب - رداص راد «يرهزلا يرصبلا عينم نب دعس نب دمحم «ىربكلا تاقبطلا

 - رانملا ةبتكم ءيِْفاَّشلا ينالقسعلا لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دَّمْحَأ «نيسلدملا تاقبط

 . يتويرقلا هللادبع نب مصاع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه ١47 - نابع

 - ةيدوعسلا - مكحلاو مولعلا ةبتكم «يدواَدلا دمحم نب دَمْنَأ «نيرسفملا تاقبط
 . يزخلا حلاص نب ناييلس :قيقحت «ىلوألا ةعبطلا «م ۱۹۹۷ -ه ۷

 دومح قيقحت ةدج - يندملا راد ءيحمجلا مالس نب دمحم «ءارعشلا لوحف تاقبط

 . ركاش دمحم

 ١507 - ضايرلا - ةبيط راد ءيرفصعلا يثيللا رمع وبأ طايخ نب ةفيلخ «تاقبطلا
 . يرمعلا ءايض مركأ روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط -ه

 ينيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا نيز ءبيرقتلا حرش يف بيرثتلا حرط
 دبع قيقحت «ىلوألا ط م١٠٠۲ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد «يقارعلا



 (ه/74ت) ينامكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 وص سب ب تحت ی س ا

 «يفسنلا دمحم نب رمع صفح يأ نيدلا مجن «ةيهقفلا تاحبالطصالا يف ةبلطلا ةبلط "5

 .كعلا نمحرلا دبع دلاخ قيقحت ه١ 5١5 - نابع - سئافنلا راد

 . نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيكلاملا يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع

 ةموكح ةعبطم «يبهذلا ناثع نب دّمَْأ نب دمحم نيدلا سمش «ربغ نم ربخ يف ربعلا

 .دجنملا نيدلا حالص روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط «م ۱۹۸٤ - تيوكلا - تيوكلا

 - يِزْوَجْا نبا راد «يلع نب دما لضفلا وبأ نيدلا باَهِش «بابسألا نايب يف باجعلا
 . سينألا دمحم ميكحلا دبع قيقحت «ىلوألا طه518١- ةيدوعسلا

 قيقحت . ه ١54٠١ لوألا ط ءرصم - ىصقألا راد «يناعنصلا ليعاسإ نب دمحم ةدٌعْلا

 . يجعلق نيمأ يطعملا دبع روتكدلا

 يماذجلا شاش نب مجن نب هللا دبع «ةنيدملا لاع بهذم يف ةنيمثلا رهاوجلا دقع

 نب ديمح روتكدلا قيقحتو ةسارد ه ١٤١١ ىلوألا ط «يمالسإلا برغلا راد ءيِدْعَّسلا

 . رمح دمحم

 - قشمد - ةف راد «ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دَّمَْأ ؛لالخلا ركب يبأ ةياور ةديقعلا

 ٠ . ناوريسلا نيدلا زع زيزعلا دبع قيقحت «ىلوألا طءها١ ۸

 ينطقرادلا يدهم نبدأ نب رمع نب يلع «ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا

 هللا نيز نمحر لا ظوفحم قيقحت «ىلوألا ط هه ١5٠5 - ضايرلا - ةبيط راد «يدادخبلا

 يفلسلا

 - توريب - رصاعملا ركفلا راد «يروزرهشلا نمحر لا دبع نب نا|ثعء«ثيدحلا مولع

 .رتع نيدلا رون قيقحت ه۷

 دبع قيقحت «فئاطلا - نيفرطلا ةبتكم «ىسدّقَلا همادق نب دّمْحَأ نب هللا دبع ءهقفلا ةدمع

 . يبيتعلا بيليغد دمحم « يلدبعلا رفس هللا

 ءايحإ راد «ينيعلا دّمْحَأ نب دومحم نيدلا ردب ءيِراَخْبْلا حيحص حرش يراقلا ةدمع



 ( ها؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهقألا ضاير

 ةيملعلا بتكلا راد «يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم هدْواَد بأ ننس حرش دوبعملا نوع

 | . ةيناثلا ط «م ۱۹٩4١ - توريب -

 يدهم روتكدلا قيقحت لالما ةبتكمو راد ءيِدِيِهاَرَقْلا دَمَْأ نب ليلخلا «نيعلا

 . يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا / يموْرْخْلا

 - ةفرعملا راد «يراصتألا يلمرلا دّممْنَأ نب دمحم ءنالسر نبا دبز حرش نايبلا ةياغ

 .توريب

 راد «نقلملا نباب ريهشلا يراصنألا يلع نب رمع بب لوسرلا صئاصتخ يف لوسلا ةياغ

 ةبتكم :رشنلا راد «يواخسلا / يرزجلا نبا ءةياورلا ملع يف ةيادلا حرش يف ةياغلا

 . ميهاربإ معنملا دبع شئاع وبأ :قيقحت «ىلوألا ط م١١٠٠ - ثارتلل خيشلا دالوأ

 ةكم-ىرقلا مأ ةعماج ءقاَحْسِإ وبأ يبرحلا قاَحْسِإ نب ميهاربإ ءثيدحلا بيرغ

 . دياعلا دمحم ميهاربإ نايلس روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ءه5١ ٠5 -ةمركملا

 ةكم - ىرقلا مأ ةعماج «يتسبلا باطلا ميهاربإ نب دمحم نب دْمْحَأ ءثيدحلا بيرغ

 . يوابزعلا ميهاربإ ميركلا دبع قيقحت ه١ 5٠7 - ةمركملا

 ىه ٠۳۹۹ - توريب - يبرعلا باتكلا راد ءيِوَرْملا مالس نب مِساَقْلا ءثيدحلا بيرغ

 . ناخ ديعملا دبع دمحم روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط

 ةيملعلا بتكلا راد ءيِزْوَحْلا نب يلع نب دمحم نب يلع نب نمر لا دبع «ثيدحلا بيرغ

 . يجعلقلا نيمأ يطعملا دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط «ه ٠٤١١ - نانبل - توريب -

 دادغب - يناعلا ةعبطم دمحم وبأ يِرَوَْيِدلا ةّبيتُق نب مِلْسُم نب هللا دبع «ثيدحلا بيرغ
 . يروبجلا هللا دبع روتكدلا قيقحت «لوألا ط ه ۳۹۷ -

 بيدأ دمحم قيقحت -ه١ 417 - ةف راد «يناتسجسلا زيزع نب دمحم «نآرقلا بیرغ

 . نارمج دحاولا دبع

 - اديص - ةيرصعلا ةبتكملا ءيِوَرَل دمحم نب دّمَْأ .ثيدحلاو نآرقلا يف نيييرغلا

 . ديزملا ديرف دّمْحَأ ةساردو قيقحت «توربب



 ( ها7ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
A 1 1 | | | | 7ذأ 114|1 111/61771070001  erey E 

 - دشرلا ةبتكم «بيطخلا تباث نب يلع نب دا ركب وبأ «سبتللا حاضيإ سمتلملا ةينغ -۷
 يركبلا هللا دبع نب ىيحي روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه577١ - ضايرلا /ةيدوعسلا
 . يرهشلا

 نب كلملا دبع نب فلخ «ةدنسملا ثيداحألا نوتم يف ةعقاولا ةمهبملا ءاسألا ضماوغ

 زع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط فه407١/- توريب - بتكلا ماع :رشنلا راد «لاوکشب

 . نيدلا زع نيدلا لايك دمحم « ديسلا يلع نيدلا

 «ةيناثلا ط «نانبل - ةفرعملا راد «يِرَشْمَعَّزلا رمع نب دومحم «ثيدحلا بيرغ يت قئافلا

 . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم - يواجبلا دمحم يلع قيقحت

 . ركفلا راد -رشنلا راد «يمتيملا رجح نبا «ةيهقفلا ىربكلا ىواتفلا

 دّمخَأ نيدلا يقت ساّبعلا يأ مالسإلا خيش ءةيميت نبا مالسإلا خيشل ىربكلا ىواتفلا

 دمحم نيتسح هل مدق قيقحت «توريب - ةفرعملا راد «ينارح ا ةيميت نب ميلحلا دبع نب

 .فولخم

 نم ةعامجو ماظن خيشلا «نامعنلا ةَقيِنَح بأ مظعألا مامإلا بهذم يف ةيدنحلا ىواتفلا

 .ه١١١١ - ركفلا راد «دنملا ءالع

 - رثوكلا ةبتكم «يناهبصألا هدنم نب قحسإ نب دمحم «باقلألاو ىنكلا يف بابلا حتف

 .يبايرافلا دمحم رظن ةّبّيتُق وبأ قيقحت «ىلوألا ط ه١ 51177 - ضايرلا - ةيدوعسلا

 راد «يعفاشلا ينالقسعلا رجح نب يلع نب دّمْحَأ يِراَخِّبْلا حيحص حرش يرابلا حتف

 دمحم نب يلع نب دمحم «ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلا ينف نيب عماجلا ريدقلا حتف

 8 توريب - ركفلا راد «يناكوشلا

 . توريب - ركفلا راد «يرابيلملا زيزعلا دبع نب نيدلا نيز «نيعلا ةرق حرشب نيعملا حتف

 راد ءيواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش «ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف

 . لوألا ط فها 5٠7 - نانيل - ةيملعلا بتكلا



 ( ها ؟4ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
taama Îمجم حيل جحيم عي ستخص جبس يح عب جمس« ع سن  mmس  تححص سس ا ع م ل هم ال هي سا يصب عجبك رح عبس بس هس بس  

 راد «يراصنألا ايركز نب دَمْحَأ نب دمحم نب ايركز «بالطلا جهنم حرشب باهولا حتف -4

 . ىلوألا ط ه ١5148 «توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا

 - ةيملعلا بتكلا راد ءيِيِدَقْلا حلفم نب دمحم :فيلأت «عورفلا حيحصتو عورفلا "5

 .يضاقلا مزاح ءارهزلا ويأ قيقحت «ىلوألا ط ه ۱٤۱۸ - توريب

 راد ءيفارقلا يجاهنصلا سيردإ نب دّمْحَأ «قورفلا ءاونأ يف قوربلا راونأ وأ قورفلا

 . روصنملا ليلخ قيقحت «ىلوألا ط ه١ 418 - توريب - ةيملعلا بتكلا

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ) طوطخملا يمالسإلا يبرعلا ثارتلل لماشلا سرهفلا

 . تيبلا لآ ةسسؤم «( همولعو

 دبع «7 /١ج تالسلسملاو تاخيشملاو مجاعملا مجعمو تابثالاو سراهفلا سرهف

 ط ه١١٤٠ - نانبل /توريب - يمالسإلا يبرعلا راد ؛يناتكلا ريبكلا دبع نب يحل

 . ساّبَع ناسحإ روتكدلا قيقحت «ةيناثلا

 ؛يلع نب رمع يديس «ةيخيراتلا ثوحبلاو قيثوتلل اباب دَمْحَأ زكرم تاطوطخم سرهف
 .م195١1١ «ندنل - يمالسإلا ثارتلل ناقرفلا ةسسؤم

 راد «يناكوشلا دمحم نب يلع نب دمحم «ةعوضوم لا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا

 ىيحي نمحر لا دبع قيقحت «ةثلاثلا ط ه۷١١٤١ - توريب - ىمالسإلا بتكملا :رشنلا

 .يملعملا

 قيقحت «ىلوألا طاه517١- ضايرلا - دشرلا ةبتكم «يزارلا دمحم نب مامت «دئاوفلا

 . يفلسلا ديجملا دبع يدمح

 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيبتكلا دّمْنَأ نب ركاش نب دمحم «تايفولا تاوف

 . دوجوملا دبع دَّمْحَأ لداع /هللا ضوعي نب دمحم يلع قيقحت لوألا ط م١٠٠

 يوارفتلا لاس نب مينغ نب دما ِيِاَوَرْيَقْلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع يناودلا هكاوفلا

 .ه515١ - توريب - ركفلا راد «يكلاملا

 :رشنلا راد «يرصملا يسيل رابجلا دبع نب يرب نب هللا دبع «برعملاو بيرعتلا يف

 . يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا قيقحت ه١ ٤١١ - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم



 ( هاتر يِناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 وهدم بتحدح سيصل للا ا نع و سة ع نسناس حن نمل

 -ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملاءيوانملا فوؤرلا دبع ءريخصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف -4

 . لوألا طه 1765 -رصم

 . توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يدابأزوريفلا بوقعي نب دمحم «طيحملا سوماقلا

 - ةيملعلا بتكلا راد ءيرعلا نب هللا دبع نب دمحم «سنأ نبا أطوم حرش يف سبقلا

 ميهاربإ ءالع ءيِرَمُزأْلا رصن نميأ قيقحت هه ١519 ىلوألا ط «نانبل - توريب

 . يِرَمْزَألا

 قرشلا ةكرش «يجونقلا ناخ نسح قيدص دمحم «رثألا لهأ ةديقع نايب يف رمثلا فطق

 روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ىه ١٤١٤ - ندرألا - ةيلامشلا اكرام - ةعابطلل طسوألا

 . يقويرقلا هللا دبع مصاع

 راد «يناعمسلا رابجلا دبع نب دمحم نب روصنم رفظملا وبأ ءلوصألا يف ةلدألا عطاوق

 ليعامسإ نسح دمحم نسح دمحم قيقحت به418١- توریب - ةيملعلا بتكلا

 «ليجلا راد «يملسلا مالسلا دبع نب زيزعلا دبع «مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق

 . دعس فوءرلا دبع هط هيلع قلعو هعجار

 . يطانرغلا يبلكلا يزج نب دَمْحَأ نب دمحم «ةيهقفلا نيناوقلا

 يبهذلا هللادبع وبأ دّمْمَأ نب ده «ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا

 «ىلوألا ط فه1 411 - ةدج - ولع ةسسؤم « ةيمالسإلا ةفاقثلل ةلبقلا راد ءيقشمدلا

 . ةماوع دمحم :قيقحت

 بتكلا ؛يِيِدّقُلا ةمادق نب هللا دبع «لبنح نب دّمْحَأ لجبملا مامإلا هقف يف يناكلا -۷

 .توريب - يمالسإلا

 راد ءيِبْطْرَقْلا بلا دَبَع نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ «ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا
 . لوألا ط ء١١٤٠ - توريب - ةيملعلا بتكلا



 ( هات يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
Larrea metmet aaaر تججحيم  

 ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع نسجلا وبأ «خيراتلا يف لماكلا -4

 ىضاقلا هللا دبع قيقحت «ةيناثلا ط ها516١- توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ينابيشلا

 «يناجرجلا دّمْحَأ وبأ دمحم نب هللادبع نب يدع نب هللادبع ءلاجرلا ءافعض يف لماكلا

 .يوازغ راتخم ىيحي قيقحت «ةثلاثلا ط ه ٠٤١۹ - توريب - ركفلا راد :رشنلا راد

 قيقحت «ىلوألا ط «ضايرلا - ضايرلا عباطم «باهولا دبع نب دمحم «ديحوتلا باتك ١-

 . باجح ديس روتكدلا «يجاتلب دمحم روتكدلا «يمورلا ديز نب زيزعلا دبع

 قيقحت «ىلوألا ط «توريب - ليلا راد .هيوبيس ربنق نب ناثع نب ورمع «هيوبيس باتك -7

 . نوراه دمحم مالسلا دبع

 . لاله ىفطصم يحليصم لاله قيقحت 0١507 -توريب

 رمع نب دومحم «ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قتاقح نع فاشكلا

 . يدهملا قازرلا دبع قيقحت «توريب - يبرغلا ثارتلا ءايحإ راد ءيِمْزِراَوَملا يِرَشْعَّرلا

 وبأ يمجعلا نبا طبس نب دمحم نب ميهاربإ «ثيدحلا عضوب يمر نمع ثيثحلا فشكلا

 هه ٠٤١۷ - توريب - ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم « بتكلا ملاع «يسلبارطلا يبلحلا افولا

 . يئارماسلا يحبص قيقحت «ىلوألا

 نب ليعاسإ «سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا اع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك -475

 قيقحت ؛ةعبارلا طه5٠4١ - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يحارجلا ينولجعلا دمحم

 . شالقلا دا

 يمورلا ينيطنطسقلا هللادبع نب ىفطصم «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 . م۱۹۹۲ - ۱٤۱۳ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يفنحلا

 دبع نب نمحرلا دبع «تارصتخملا رصخخأ حرشل تارهزملا ضايرلاو تاردخملا فشك

 ء- ه1 577 - توريب /نانيل - ةيمالسإلا رئاشبلا راد :رشنلا راد «يلبنحلا يلعبلا هلل

 يمجعلا رصان نب دمحم :قيقحت «ىلوألا ط



 (ها74ت) ينابكاَنْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ritam aati amines 

 -نطولا راد «يزوجل ا نبا نحرلا دبع «نيحيحصلا ثيدح نم لكشملا فشك -4
 . باوبلا نيسح يلع قيقحت ه518١ -ضايرلا

 راد «يروباسينلا يبلعثلا ميهاربإ نب دمحم نب دَمْحَأ «( يبلعثلا ريسفت) نايبلاو فشكلا

 دمحم يبأ مامإلا :قيقحت ؛ىلوألا ط ه5477١ - نانبل - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 . يدعاسلا ريظن ذاتسألا قيقدتو ةعجارم «روشاع نب

 ينْيَّصُحْلا ينيسحلا دمحم نب ركب يبأ نيدلا يقت ءراصتخإلا ةياغ لح يف رايخألا ةيافك

 ديمحلا دبع يلع قيقحت «ىلوألا ط م1445 - قشمد - ريخلا راد يِعِفاَّشلا يقشمدلا

 : ناميلس يبهو دمحم و يجطلب

 - ركفلا راد «يكلاملا نسحلا وبأ ِيناََرْيَقْلا ديز يبأ ةلاسرل ينابرلا بلاطلا ةيافك -7

 . يعاقبلا دمحم خيشلا فسوي :قيقحت ه517١ - توريب

 أرقا راد «يسلبارطلا هللا دبع نب دَمْحَأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ «ةغللا يف ظفحتملا ةيافك - 47+

 . نيسح يلع حئاسلا قيقحت «ةيبيللا ةيريهامجلا - سلبارط - ةمجرتلاو رشنلاو ةعابطلل

 ينيسحلا ىسوم نب بويأ «ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم تايلكلا -4

 دمحم - شيورد ناندع قيقحت ءه5415١- توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يموفكلا

 . يرصملا

 «يدنه لا نيدلا ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع «لاعفألاو لاوقألا ننس يف لايعلا زنك ٥-

 . يطايمدلا رمع دومحم قيقحت «ىلوألا طه15١5١- توريب - ةيملعلا بتكلا راد

 - ناتبل /توريب - مزح نبا راد «يالودلا دامك نب دما نب دمحم «ءامسألاو ىنكلا

 . يبايرافلا دمحم رظن قيقحت «ىلوألا طاح ١

 ةنيدملا - ةيمالسإلا ةعماجلا «يريشقلا مِلْسُم نب جاجحلا نب مِلْسُم .ءاسألاو ىنكلا

 . يرقشقلا دَمْحَأ دمحم ميحرلا دبع :قيقحت «ىلوألا ط ء٤١٤٠ - ةرونملا

 ( ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا )ب فورعملا ةروهشملا ثيداحألا يف ةروثنملا ىلآللا

 «ىلوألا طاه ٠٤١٩ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يشكرزلا هللا دبع نب دمحم
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 ركب يأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج :فيلأت ,ةعوضوملا ثيداجألا يف ةعونصملا ءىلآللا

 :ةعبطلا م١۱۹4 -ه 1٤١۷ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد «يطويسلا

 ةضيوع نب دمحم نب حالص نمحرلا دبع وبأ :قيقحت «ىلوألا

 ءايحإ راد ءيطويسلا دمحم نب ركب يأ نب نمحرلا دبع «لوزنلا بابسأ يف لوقنلا بابل
 : توريب - مولعلا

 - قشمد - ركفلا راد ءيِررْكْعْلا نيسحلا نب هللا دبع بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا

 . ناهبنلا هلإلا دبع روتكدلا قيقحت ءىلوألا ط هه 35

 نب دمحم نب دمحم نيدلا يقت لضفلا وبأ ظفاحلا ظافحلا تاقبط ليذب ظاحلألا ظحل
 . توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيكملا يمشاملا دهف

 - يبلحلا يبابلا ءيفنحلا دمحم نميلا يبأ نب ميهاربإ «ماكحألا ةفرعم يف ماكحلا ناسل

 . ةيناثلا ط ۱۹۷۳ - ۱۳۹۳ - ةرهاقلا

 ط «توريب - رداص راد «يرصملا يقيرفألا روظنم نب مركم نب دمحم «برعلا ناسل
 .ىلوألا

 :رشنلا راد ؛يِعِفاَشلا ينالقسعلا لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دمخ «نازييملا ناسل

 فرحعملا ةرئاد :قيقحت «ةثلاثلا ط ه٠ ٤١١ - توريب - تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم

 . دنح لا - ةيماظنلا

 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيزاريشلا يلع نب ميهاربإ «هقفلا لوصأ يف عمللا

 . ىلوألاط ه٥

 ءيِيِدَقُلا ةمادق نب دا نب هللا دبع دمحم وبأ داشرلا ليبس ىلإ يداملا داقتعالا ةعم

 . ردبلا هللا دبع نب ردب قيقحت «ىلوألا ط ء١١٤٠ - تيوكلا - ةيفلسلا رادلا

 يمالسإلا بتكملا ؛لبنحلا حلفم نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ «عنقملا حرش يف عدبملا

 .ها550- توريب-

 . توريب - ةفرعملا راد «يسخرسلا نيدلا سمش ءطوسبملا
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 - توريب - يمالسإلا بتكملا ءيِواَحَّطلا رفعج وبأ ءةيواَحَطلا ةديقعلا نتم

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت «ىلوألا ط ه۸

 نبا راد «يكلاملا يضاقلا يِرَرْيِدلا دمحم نب ناورم نب دَمْحَأ «ملعلا رهاوجو ةسلاجلا

 . لوألا ط ها 577- توريب /نانيل - مزح

 تاعوبطملا بتكم يِئاَسَّنلا نمحرلا دبع وبأ بيعش نب دمخ ءننسلا نم ىبتجملا

 . ةدغوبأ حاتفلا دبع قيقحت «ةيناثلا ط هه ٠١١١ - بلح - ةيمالسإلا

 يبأ نب دمخ نب نايح نب دمحم مامإلا «نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا

 دومحم قيقحت «ىلوألا ط ه ١۳۹٩ - بلح - يعولا راد «يتسبلا يميمتلا متاح

 . دياز ميهاربإ

 «توريب - ةفرعملا راد :«يروباسينلا يناديملا دمحم نب دَمْحَأ لضفلا وبأ «لاثمألا عمجم

 . ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت

 وعدملا يلوبيلكلا نايلس نب دمحم نب نمحر لا دبع رحبألا ىقتلم حرش يف رمنألا عمجم
 قيقحت «ىلوألا طاه415١- توريب /نانيل - ةيملعلا بتكلا راد «هداز يخيشب

 . روصنملا نارمع ليلخ هثيداحأو هتايآ حرخ

 باتكلا راد /ثارتلل نايرلا راد «يمثيهلا ركب يب نب يلع «دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 .ه۷١١٤١ - توريب « ةرهاقلا - يبرعلا

 قيقحت ؛ةيناثلا ط «ةيميت نبا ةبتكم «ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع دَمْحَأ ءىواتفلا عومجم
 . يدجنلا يمصاعلا مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع

 .م14941/- توريب - ركفلا راد ءيوونلا فرش نب ىبحي ؛عومجملا

 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ةدج - داشرإلا ةبتكم «يوونلا فرش نب ىيحي ءعومجملا

 ركفلا راد ءيزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا «يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا

 . بيطخلا جاجع دمحم روتكدلا قيقحت «ةثلاثلا طه ٤ ١٤١ - توريب -
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 ةَّيِطَع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبأ «زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا -عآ١

 دبع مالسلا دبع :قيقحت لوألا ط ه١ 417 - نانبل - ةيملعلا بتكلا راد ءىِيلَدنَأل

 نب يداها دبع نب ديمحلا دبع نب يداحلا دبع نب دما نب دمحم «ثيدحلا يف ررحملا -5

 - توريب / نانبل - ةفرعملا راد «ليعالا ىلبنحلا ىِيِدَقُلا ةمادق نب دمحم نب فسوي

 ميهارسإ يلس دمحم «ىلش عرملا نمحر لا دبع فسوي قيقحت «ةثلاثلا ط «- ه5

 . يبهذلا يدمح لامج «ةرامس

 يأ نب هللا دبع نب مالسلا دبع«لبنح نبدأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا يف ررحملا

 . ةيناثلا ط ١8٠ 5 - ضايرلا - فراعملا ةبتكم «ينارحلا ةيميت نب مِساَقْلا

 - قرايبلا راد «يكلاملا يِرِفاَحُملا يبرعلا نب ركب بأ يضاقلا «هقفلا لوصأ يف لوصحملا

 . ةدوف ديعس - يرديلا ىلع نيسح قيقحت «ىلوألا ط «ه ٠٤٠١ - نابع

 نب دمحم مامإلا ةعماج «يزارلا نيسحلا نب رمع نب دمحم ءلوصألا ملع يف لوصحملا

 . يناولعلا ضايف رباج هط قيقحت «ىلوألا ط ١15٠٠. - ضايرلا - ةيمالسإلا دوعس

 - ةيملعلا بتكلا راد «يسرملا هديس نب ليعامسإ نب يلع «مظعألا طيحملاو مكحملا

 . يوادنه ديمحلا دبع قيقحت «ىلوألا ط م١٠٠7 - توريب

 قيقحت «توريب - ةديدجلا قافآلا راد «يرهاظلا مزح نب ديعس نب دَمْحَأ نب يلع «ىلحملا -

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل

 ط «ناحطلا نباب فورعملا يليبشإلا ينامّسلا عبصألا يبأل ءابتافصو فورحلا جرام -4

 . يناتسكرت بوقعي دمحم قيقحت ٤ 2١5١ ىلوألا

 بتتكملا ءيقرخلا نيسحلا نب رمع «لبنح نب دمنا مامإلا لئاسم نم يقرخلا رصتخم

 . شيواشلا ريهز قيقحت «ةثلاثلا ط ٠٤١۳ - توريب - يمالسإلا

 ط «بتكلا ملاع ىِسْندّنَأْلا يِدْيَبَرلا هللا دبع نب نسحلا نب دمحم «نيعلا رصتخم

 . يلذاشلا دماح روت روتكدلا هققحو هل مدق ه۷
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 ءيلعبلا يلبنحلا يلع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ردب «ةيميت نبال ةيرصملا ىواتفلا رصتخ
 دماح دمحم قيقحت ؛ةيناثلا ط ء٦۱۹۸ - ١405 - ةيدوعسلا - مامدلا - ميقلا نبا راد

 . يقفلا

 نامع - ريشبلا راد ءيناتكلا ةعامج نب نيدلا زع يب لوسرلا ةريس يف ريبكلا رصتخملا

 . يناعلا يكم يماس قيقحت «ىلوألا ط «م ۱۹۹۲ -

 ناغع نب دّمْحَأ نب دمحم نيدلا سمش «يشيبدلا ظفاحلا خيرات نم هيلإ جاتحملا رصتخملا

 . ىلوألا ط ه١٠٤٠ - توريب / نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «يبهذلا

 . ينزملا ىبحي نب ليعائسإ «ينزملا رصتخم

 - دشرلا ةبتكم ءيِعِفاَّشلا يليبشإلا يمخللا جرف نب دَمْحَأ «يقهيبلا تايفالخ رصتخم

 بايذ ميركلا دبع بايذ روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه١ 511 - ضايرلا / ةيدوعسلا

 . لقع

 - ركفلا راد «يكلاملا ىسوم نب قاَحْسِإ نب ليلخ «ةرجملا راد مامإ هقف يف ليلخ رصتخم

 .تاكرح يلع دمنا قيقحت 21516 - توريب

 - ةيملعلا بتكلا راد «يرذنَلا يوقلا دبع نب ميظعلا دبع «دواد يبأ ننس رصتخم

 ها57١ ١ ىلوألا ط «نانبل - توريب

 يلع نب دمحم نب يلع «لبنح نب دَمْحَأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا لوصأ يف رصتخملا

 . اقبرهظم دمحم روتكدلا قيقحت ؛ةمركملا ةكم - زيزعلا دبع كلملا ةعماج «يلعبلا

 ثارتلا ءايحإ راد « ةّديس نباب فورعملا يِيْلَدْنألا يوحنلا ليعامسإ نب يلع :صصخملا
 ميهاربإ ليلخ روتكدلا هل مدق «نانبل - توريب - يبرعلا خيراتلا ةسسؤم - يبرعلا

 . لافج

 راد «هللا دبع وبأ يروباسينلا مكاحلا هيودمح نب هللا دبع نب دمحم «حيحصلا ىلإ لخدملا

 يداه عيبر روتكدلا قيقحت لوألا ط ه5٠5١ - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا

 . يلخدملا ريمع



 ١ (ها84ت) يِناَهكاَقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ةسسؤم «يقشمدلا ناردب نب رداقلا دبع «لبنح نب دَمْحَأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا ١-

 نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط ءه١1٠154١ - توريب - ةلاسرلا

 . يكرتلا

 راد ؛جاحلا نباب ريهشلا يكلاملا ياقا يردبعلا دمحم نب دمحم نب دمحم «لخدم لا -۲

 .ه١1٠5١1 - ركفلا راد :رشنلا

 . توريب - رداص راد «سنأ نب كلام «ىربكلا ةنودملا -۳

a. 

 راد «يعفايلا ناميلس نب يلع نب دعسأ نب هللا دبع دمحم وبأ «ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم ٤-

 .ها١ 517 - ةرهاقلا - ىمالسإلا باتكلا

 ةيملعلا بتكلا راد «يراقلا دمحم ناطلس نب يلع «حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ٥-

 . يناتيع لاج قيقحت ءىلوألا ط ءه577١1 - توريب -نانبل -

 توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيطويسلا نيدلا لالج ءاهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا -48

 . روصنم يلع داؤف قيقحت «ىلوألا ط ه - ۱٤۱۸

 بتكملا :رشنلا راد «لبنح نب دما نب هللا دبع هللا دبع هنبا ةياور لبنح نب دا لئاسم - 41

 . شيواشلا ريهز قيقحت «ىلوألا ط م141١ ه١1501- توريب - يمالسإلا

 - دنملا - ةيملعلا رادلا «حلاص لضفلا يبأ نبا ةياور لبنح نب دّمحأ مامإلا لئاسم -۸

 اه

 جسوكلا مارهب نب روصنم نب قاَحْسإ «هيوهار نباو لبنح نب دخ مامإلا لئاسم -84

 قيقحت «ىلوألا ط ءه ٠٤١١ - ةيدوعسلا - ضايرلا - ةرجهلا راد «يزورملا يميمتلا

 . يحتف ةعمج روتكدلا - يشوحلا ماثو - طابرلا دومحم نب دلاخ

 بتكلا راد «يروباسيتلا مكاحلا هللادبع وبأ هللا دبع نب دمحم «نيحيحصلا ىلع كردتسملا -

 . اطع رداقلا دبع ىفطصم قيقحت «ىلوألا ط ه١1١54١- توريب - ةيملعلا

 نباب فرع ينيسحلا هللا دبع نب كبيأ نب دّمَْأ دادغب خيرات ليذ نم دافتسملا 0١-

 .توريب / نانبل - ةيملعلا بتكلا راد «يطايمدلا



 ( ها "تر يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 بتكلا راد ءيِرَّصْمَعَّزلا رمع نب دومحم هللاراج ماقا يبأ «برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا

 . ةيناثلا ط «م ۱۹۸۷ - توريب - ةيملعلا

 راد «يسلايطلا يرصبلا يسرافلا دْواَد وبأ داد نب ناميلس «يسلايطلا دواَد يبأ دسم

 . توريب - ةفرعملا

 . توريب - ةفرعملا راد «ينئارفسالا قاَحْسِإ نب بوقعي «ةناوع يبأ دنسم

 - ثارتلل نومأملا راد «يميمتلا يلصوملا ىلعي وبأ ىتثملا نب يلع نب دَمْحَأ «ىلعي يبأ دنسم

 . دسأ ميلس نيسح قيقحت «ىلوألا ط ٤ ٠٤١ - قشمد

 ةبتكم «يلظنحلا هيوهار نب دلخ نب ميهاربإ نب قاَحْسِإ ؛هيوهار نب قاَحْسِإ دنسم
 دبع نب روفغلا دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط «-ه ١515 - ةرونملا ةنيدملا - ناهيإلا

 . يشولبلا قحلا

 دّمَْأ قيقحت صم -فراعملا راد «ينابيشلا لبنح نب دَمْحَأ «لينح نب دخ مامإلا دنسم

 . ةيناثلا ط «ركاش دمحم

 ىلوألا ط ءةلاسرلا ةسسؤم «ينابيشلا لبنح نب دما ءلبنح نب دَمْحَأ مامإلا دنسم

 . نورخآو طوؤنرألا بيعش قيقحت ها 5

 . رصم - ةبطرق ةسسؤم «ينابيشلا لبنح نب دَمْحَأ «لبنح نب دما مامإلا دنسم

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ىِعْفاَّشلا هللا دبع وبأ سيردإ نب دمحم «یعفاشلا دنسم

 يتبسلا يبصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع ءراثآلا حاحص ىلع راونألا قراشم

 . ثارتلا رادو ةقيتعلا ةبتكملا ءيكلاملا

 راد «يتسبلا يميمتلا متاح وبأ دخ نب نابح نب دمحم :فيلأت ءراصمألا ءاملع ريهاشم

 . رمهشي الف سدنهملا:قيقحت «م ۱۹٥۹ - توريب - ةيملعلا بتكلا

 - كوريي- يمالسإلا بتكملا «يزيربتلا بيطخلا هللا دبع نب دمحم «حيباصملا ةاكشم

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت ءةثلاثلا :ةعبطلا 5

 - ةيملعلا بتكلا راد ءيِواَحَّطلا يِدْزَألا ةملس نب ةمالس نب دمحم «راثآلا لكشم

 .ها516١ ط «نانبل - توريب



 (ه54ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
am]1590009: يستسلم ب ميم عينت ب تم تيم ميسا مج جيني متتستم ني ديس تين مم تين م  

 «يمويفلا يرقملا يلع نب دمحم نب دمنا ءيعفارمل ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا
 . توريب - ةيملعلا ةبتكملا

 ىلوألا ط يِزْوَجلا نبا راد «يريفظلا حلاص دمحم ميرم «ةيهقفلا بهاذملا تاحلطصم

 ه7

 - دشرلا ةبتكم «يفوكلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع «راثآلاو ثيداحألا يف فنصملا

 . توحلا فسوي لاك قيقحت «ىلوألا ط ه144 - ضايرلا

 - توريب - يمالسإلا بتكملا «يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ ءفنصملا

 . يمظعألا نمحر لا بيبَح قيقحت «ةيناثلا ط ه١ ۴۳

 راد «ينالقسعلا رجح نب يلع نب دما «ةيناثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا

 نب دعس روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه١ 51١9 - ةيدوعسلا - ثيغلا راد /ةمصاعلا

 . يرثشلا زيزعلا دبع نب رصان

 بتتكملا «ينابيحرلا يطويسلا ىفطصم ؛ىهتتملا ةياغ حرش يف ىهنلا يلوأ بلاطم
 . م١٦۱۹ - قشمد - يمالسإلا

 ١١١١(. ) مقر «ةيزكرملا ةبتكم ا ءزيزعلا دبع كلملا ةعماجب طوطخ «راونألا علاطم

 توريب - يمالسإلا بتكملا «يلبنحلا يلعبلا حتفلا يأ نب دمحم «عنقملا باوبأ ىلع علطملا

 . يبلدألا ريشب دمحم قيقحت ه - ٠٤١١

 نبا راد «يمكح دَمْحَأ نب ظفاح لوصألا ملع ىلإ لوصولا ملس حرشب لوبقلا جراعم
 . رمع وبأ دومحم نب رمع قيقحت «ىلوألا طاه١٠4١ - مامدلا - ميقلا

 روتكد :قيقحت ؛ةرهاقلا -فراعملا راد ءمِلْسُم نب هللا دبع دمحم وبأ ةَبّيتق نبا ءفراعملا

 .ةشاكع تورث

 - يبرعلا باتكلا راد «يزارلا بيطخلا رمع نب دمحم نيدلا رخف «نيدلا لوصأ ملاعم

 .دعس فوؤرلا دبع هط قيقحت فها 5٠ 5 - نائبل

 ط «نانبل - توريس - ةيملعلا بتكلا راد «يتسبلا باطلا دمحم نب دمح «نئسلا ملاعم

 . دمحم يفاشلا دبع مالسلا دبع هثيداحأو هبتك مقرو هثيداحأ جرخ ه١ 475 ةثلاثلا



 ( هاتر يناهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 حاتفلا دبع روتكدلا قيقحت «توريب - بتكلا ملاع «ءارفلا دايز ىبحي «نآرقلا يناعم -۷

 . ه١ 507 يبلش ليعامسإ

 - ةيملعلا بتكلا راد ءيرصبلا بيطلا نب يلع نب دمحم «هقفلا لوصأ يف دمتعملا

 . سيملا ليلخ قيقحت «ىلوألا ط ه15457١- توريب

 . ةرهاقلا - ةليضفلا راد «يقشمدلا ىفطصم نب دخ «ءايشألا ءارسأ مجعم

 يمورلا هللا دبع نب توقاي «بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ وأ ءابدألا مجعم
 .ىلوألا ط فه ١51١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يومحلا

 . توريب - ركفلا راد «يومحلا هللا دبع نب توقاي «نادلبلا مجعم

 ةمركم ا ةكم - ةيراجتلا ةبتكملا ءيناهبصألا يفلسلا دمحم نب دَمْحَأ ءرقسلا مجعم

 . يدورابلا رمع هللا دبع قيقحت

 لصوملا - ءارهزلا ةبتكم «يناربطلا ماَقْلا وبأ بويأ نب دَّمْحَأ نب نايلس ءريبكلا مجعملا

 . يفلسلا ديجملادبع نب يدمح قيقحت «ةيناثلا ط «-ه1404 -

 .ه۳۷۸١ «قشمد - يقرتلا ةعبطم «ةلاحك اضر رمع «نيفلؤملا مجعم

 للا دبع وبأ «يبهذلا زاوياق نب نافع نب دَمْحَأ نب دمحم «نيئدحملاب صتخملا مجعملا

 . ةليها بيبا دمحم روتكدلا قيقحت ؛ىلوألا ط ٠١١۸ - فئاطلا - قيدصلا ةبتكم

 رشنلل ةكم راد «يدالبلا ثيغ نب قتاع «ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعم

 .ه١١٤١ ىلوألا ط «عيزوتلاو

 . ةيبرعلا ةغللا عمجم قيقحت ءةوعدلا راد « نورخآو ىفطصم ميهاربإ ءطيسولا مجعملا

 .ه۳۹۹١ «ةکم راد «يدالبلا ثيغ نب قتاع «زاجحلا لئابق مجعم

 توريب - نييالملل ملعلا راد ءةلاحك اضر رمع «ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم

 ه4

 - توريب «سئافنلا راد «يج هعلق ساور دمحم روتكدلا ذاتسألا ءاهقفلا ةغل مجعم

 .ه5415١ «ىلوألا ط «نانبل



 (ها؟4تز يِناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ome يا مست سيضم سس سس يس ههه سس بيبي يي ا

 يركبلا زيزعلا دبع نب هللا دبع ؛عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم -مه*١

 . اقسلا ىفطصم قيقحت ةثلاثلا ط ه507١- توريب - بتكلا ملاع ءيِيْلَدنَألا

 - توريب - ليجلا راد ءايركز نب سراف نب دَمْحَأ نيسحلا يبأ «ةغللا سيياقم مجعم -۲

 . نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت «ةيناثلا :ةعبطلا ه١ 57١ - نانبل

 دمحم نبدأ نب بوهوم ,مجعملا فورح ىلع يمجعألا مالكلا نم برعملا -۳

 . ميحرلا دبع . ف روتكدلا قيقحت - قشمد - ملقلا راد «يِقِيِلاَوجْلا

 مهبهاذم ركذو ءافعضلا نمو ثيدحلاو ملعلا لهأ لاجر نم تاقثلا ةفرعم -4

 - ةرودملا ةنيدملا - رادلا ةبتكم ءيلجعلا حلاص نب هللا دبع ني دَمْحَأ «مهرابخأو

 . يوتسبلا ميظعلا دبع ميلعلا دبع قيقحت «ىلوألا ط ه ٠٤٠١ - ةيدوعسلا

 نيسحلا نب دمخ ءيِعِفاَّشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأ مامالا نع راثآلاو نئسلا ةفرعم

 /نانبل - ةيملعلا بتكلا راد ءيدرجورسخلا يقهيبلا دّمْنَأ وبأ ىسوم نب يلع نب
 . نسح يورسك ديس قيقحت توربب

 لوألا ط ءنطولا راد ؛يناهبصألا دم نب هللا دبع نبدأ «ةباحصلا ةفرعم -

 . يزازعلا فسوي نب لداع قيقحت ها ۹

 زاياق نب ناثع نبدأ نب دمحم «راصعألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارقلا ةفرعم -۷

 راشب :قيقحت «للوألا ط ه٤١٤٠١- توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد «يبهذلا

 . نورخآو فورعم داوع

 - ةيملعلا بتكلا راد ءيروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم «ثيدحلا مولع ةفرعم -۸

 . نيسح مظعم ديسلا :قيقحت «ةيناثلا ط ه ۱۳۹۷ - توريب

 - توريب «يمالسإلا برغلا راد «يرزاَلا رمع نب يلع نب دمحم ءِمِلْسُم دئاوفب ملعملا -

 م۱۹۹۲ ةيناثلا ط - نانبل

 بتكلا راد «يكلاملا رصن نب يلع نب باهولا دبع «ةنيدملا ماع بهذم ىلع ةنوعملا -

 .يعفاشلا نسح دمحم قيقحت ه١ 57 ١ ةيناثلا ط «نانبل - توريب - ةيملعلا



 ( ها4ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

~o 

- 

-0 

 6١ه-

 - ناقرفلا راد «يبهذلا زاياق نب نامثع نب دَّمْحَأ نب دمحم «نيثدحملا تاقبط يف نيعملا

 .ديعس ميحرلا دبع مامه روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه١ ٤ 4٠ - ندرألا - نامع

 . يزرطملا حتفلا يبأل .برعملا بيترت يف برغملا

 - ركفلا راد «يراصنألا ماشه نبا نيدلا لامج «بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم

 . هللا دمح يلع دمحم / كرابملا نزام . د :قيقحت ءةسداسلا ط «م 1980 - قشمد

 - ركفلا راد «ينيبرشلا بيطخلا دمحم «جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم

 .توريب

 قيقحت ؛يبهذلا ناثع نب دّمْحَأ نب دمحم نيدلا سمش مامإلا ؛ءافعضلا يف ينغملا

 .رتع نيدلا رون روتكدلا

 راد ءيِيِدّمْلا ةمادق نب دما نب هللا دبع «ينابيشلا لبنح نب دخ مامإلا هقف يف ينغملا

 . لوألا ط ء١١٤٠ - توريب - ركفلا

 ةيناثلا ط ءقشمد - ملقلا راد «يناهفصألا دمحم نب نيسحلا «نآرقلا ظافلأ تادرفم

 . يدوواد ناندع ناوفص قيقحت ها 77

 - توريب - لالملا ةبتكم «يِرّْخَعَزلا رمع نب دومحم «بارعإلا ةعنص يف لصفملا
 . محلم وب يلع روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط «م ۳

 - ريثك نبا راد ءيِْطْرُقْلا رمع نب دّحأ ءمِلْسُم باتك صيخلت نم لكشأ امل مهفملا
 بيد نيدلا ييحم هل مدقو هيلع قلعو هققح ه١ 57١ ةيناثلا ط «توريب - قشمد

 . نورخآو وتسم

 نب دمحم ريخلا وبأ ؛ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا

 ط ىه ١51:05 - توريب - يبرعلا باتكلا راد «يواخسلا دمحم نب نمحر لا دبع

 . تشخلا ناثع دمحم قيقحت «ىلوألا

 قلاخلا دبع دمحم قيقحت «توريب - .بتكلا ماع «دربملا ديزي نب دمحم .بضتقملا



 ا (ه١٤۷۲ت ) يئاهكأّقلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
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 راد «بيبَح نب رمع نب نسحلا بيدألا خرؤملا مامإلا ب ىفطصملا ةريس نم ىفتقملا

 دمحم ىفطصم روتكدلا قيقحت «ىلوألا طبه1517- رصم - ةرهاقلا - ثيدحلا

 .يبهذلا نيسح

 ديع وبأ يناكرتلا هللا دبع نب زاياق نب نامنع نب دَمْحَأ نب دمحم ؛ىنكلا درس يف ىنتقملا

 - ةيدوعسلا - ةرونملا ةنيدملا - ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ءىبهذلا نيدلا سمش هللا

 . دارملا زيزعلا دبع حلاص دمحم :قيقحت «ىلوألا ط هب ۸

 دشر نب دما نب دمحم ماكحألا نم ةنودملا موسر هتضتقا ام نايبل تادهمملا تامدقملا

 خيشلا هثيداحأو هتايآ جرخ «ىلوألا ط «نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد يطرق

 . تاريمع ايركز

 - قشمد - ةدحتملا رادلا «يمرضحلا لضفاب نم رلا دبع هللا دبع ؛ةيمرضحلا ةمدقملا

 . يومحلا دجام قيقحت «ةيناثلا ط ء١ 41

 نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب مامإلا دَمْحَأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقللا

 طء-ه١41١ - ةيدوعسلا - ضايرلا - دشرلا ةبتكم «حلفم نب دمحم نب هللا دبع

 .نيميثعلا نايلس نب نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت «ىلوألا

 «توريب -ةفرعملا رادءيناتسرهشلا دَمْحَأ ركب يبأ نب ميركلا دبع نب دمحم «لحنلاو للملا

 . يناليك ديس دمحم قيقحت ه4

 - ثارتلل نومأملا راد «نيعم نب ىيحي «لاجرلا يف نيعم نب ىبحي ايركز يبأ مالك نم
 ۰ فيس رون دمح دم روتكدلا قيقحت , ٠١ * - قشمد

 . يجعلقلا ماصع :قيقحت «ةيناثلا ط ه٥ - ضايرلا

 وبأ يريبزلا بعصم نب هللا دبع نب راكب نب ريبزلا هيَ يبنلا جاوزأ باتك نم بختتملا
 ةنيكس قيقحت «ىلوألا ط ه ١٤٠۳١ - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا راد هللا دبع

 .يباَهِشْلا



 (ها74تر يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
ain O OOOO OCCO OOOO OOOO OO OE NONCIOOOYEIRTTENS 

 :رشنلا راد «يسكلا دمحم وبأ رصن نب ديمح نب دبع «ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا ١-

 « يئارماسلا يردبلا يحبص قيقحت «ىلوألا ىه ١508 - ةرهاقلا - ةنسلا ةبتكم

 . يديعصلا ليلخ دمحم دومحم

 «جرفلا وبأ يِزْوَجْلا نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع «ممآلاو كولملا خيرات يف مظتتملا

 . لوألا ط ها1708- توريب - رداص راد

 باتكلا راد يِجاَبْلا دعس نب فلخ نب نايلس «ةرجحلا راد مامإ أطوم حرش ىقتنملا

 .ه177؟ لوألا ط «ةرهاقلا - ىمالسإلا

 فاقوألا ةرازو هللا دبع وبأ ىشكرزلا هللا دبع نب رداهب نب دمحم «دعاوقلا يف روثنملا

 قئاف ريسيت روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط ه١ 5٠85 - تيوكلا - ةيمالسإلا نوئشلاو

 . دومح دم

 - توريب - ركفلا راد .شيلع دمحم «لیلخ ديس رصتخ ىلع حرش ليلخلا حنم
 ه4

 ظ :رشنلا راد ءدماح وبأ يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم ءلوصألا تاقيلعت يف لوخدملا

 . وتيه نسح دمحم روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط ه١ 5٠٠ - قشمد - ركفلا راد

 .توريب - ةفرعملا راد «يوونلا فرش نب ىيحي :فيلأت «نيتفملا ةدمعو نييلاطلا جاهنم

 . يمتيهلا :فيلأت «ةيمرضحلا ةمدقملا حرش ميوقلا جهنملا

 - ركفلا راد «ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم «يوبنلا ثيدحلا مولع رصتخم يف يورلا لهنملا
 .ناضمر نمحرلا دبع نيدلا يبحم روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ط ه ٠٤١١ - قشمد

 - دشرلا ةبتكم «ةلمنلا يلع نب ميركلا دبع «نراقملا هقفلا لوصأ ملع يف بْذَهُل

 .ه 1١57١ ىلوألا ط ءضايرلا

 راد -رشنلا راد «يزاريشلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ «ءيعفاشلا مامإلا هقف يف بذهملا

 .توريب- ركفلا

 بتكلا راد .نسحلا وبآ يمثيه ا ركب يبأ نب يلع «نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم

 . ةزمح قازرلا دبع دمحم قيقحت «توريب - ةيملعلا



 (ها+6ت) يناَكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
LLL jk aR 

 ناقرفلا ةسسؤم «يزيرقملا يلع نب دا ءراثآلاو ططخلا ىركذ يف رابتعالاو ظعاوملا -۳
 . ديس داؤف نميأ روتكدلا قيقحت ه١ 7 5 «ندنل - يمالسإلا ثارتلل

 -توريب -نانبل -ليجلا راد .يجيإلا دّمْحَأ نب نمحر لا دبع نيدلا دضع «فقاوملا -4

 . ةريمع نمحر لا دبع :قيقحت «ىلوألا ط «-ه ۷

 ركفلا راد :رشنلا راد «يبرغملا نمحرلا دبع نب دمحم «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم -

 .ةيناثلا ط ء۱۳۹۸ - توريب -

 «نامع - ندرألا -ةماسأ راد «يديزلا ديفم روتكدلا ؛يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم -5

 م۳

 ةرهاقلا - رصن - يبرعلا ركفلا راد «بيطلا ناميلس دمح «ةيبرعلا لئابقلا ةعوسوم
 ه0

 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يشرقلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع «تاعوضوملا
 ٠ . نادمح قيفوت قيقحت «ىلوألا طه ٥

 - رصم - يبرنعلا ثارتلا ءايحإ راد «يحبصألا سنأ نب كلام «كلام مامإلا أطوم -9

 . يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 بتكلا راد «يبهذلا دّمْحَأ نب دمحم نيدلا سمش ءلاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم -

 دّمَْأ لداعو ضوعم دمحم يلع خيشلا قيقحت «ىلوألا ط ١446 - توريب - ةيملعلا

 .دوجوملادبع

 :رشنلا راد ءرفعج وبأ ساحنلا يدارملا ليعامسإ نب دمحم نب دَمْحَأ خوسنملاو خسانلا

 مالسلا دبع دمحم روتكدلا قيقحت «ىلوألا ط ه ٠٤١٠۸ - تيوكلا - حالفلا ةبتكم

 . دمحم

 / ناقرفلا راد «يدغسلا دمحم نب نيسحلا نب يلع نسملا وبأ «ىواتفلا يف فتنلا -7

 قيقحت «ةيناثلا ط هه ١5٠5 - نانبل توريب / ندرألا ناع - ةلاسرلا ةسسؤم

 .يهانلا نيدلا حالص روتكدلا يماحملا



 A) ›يناهكأّقْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
mdىو ب ب بحجج 00000 00110110100110 نشاط تش  

 نب نمحر لا دبع جرفلا يبأ نيدلا لاج «رئاظنلاو هوجولا ملج يف رظاونلا نيعألا ةهزن -8

 دبع دمحم قيقحت «ىلوألا ط ه٠5١ 4 - توريب /نانبل - ةلاسرلا ةسسؤم «يِزْوَجْلا

 . يضارلا مظاك ميركلا

 ةبتكم «ينالقسعلا رجح نباب روهشملا دمحم نب يلع نب دّمْحَأ .باقلألا يف بابلألا ةهزن -5

 . يريدسلا دمحم نب زيزعلا دبع قيقحت «ىلوألا ط ءه94٠5١- ضايرلا - دشرلا

 راد «يعليزلا يفنحلا دمحم وبأ فسوي نب هللادبع «ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصت ٥-

 . يرونبلا فسوي دمحم قيقحت ها101/ - رصم - ثيدحلا

 ط «ضايرلا - ةيارلا راد «ينالقسعلا رجح نب دَمْحَأ «حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا -285

 . ريمع يداه نب عيبر روتكدلا ةساردو قيقحت ه ۱٤١۸ ةيناثلا

 - ةيملعلا بتكلا راد ءىدنشقلقلا يلع نب دَمْحَأ برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةيابخ -۷

 . نانبل توريب

 - ركفلا راد «يواجلا يوون نب يلع نب رمع نب دمحم «نيتدتبملا داشرإ يف نيزلا ةياهبن -۸
 . لوألا ط «تورب

 نبا ةزمح نب دما سابعا يأ نب دمحم نيدلا سمش ءجاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةيان -9

 - توريب - ةعابطلل ركفلا راد «ريغصلا يِعِفاَّشلاب ريهشلا يلمرلا نيدلا ٍباَهِش

 ه٤

 ١- توريب - ةيملعلا ةبتكملا «يرزجلا دمحم نب كرابملا ءرثآألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -

 يحانطلا دمحم دومحم - ىوازلا دّمْحَأ رهاط قيقحت ه8 .

 دمحم نب يلع نب دمحم «رابخألا ىقتنم حرش رايخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين ١-

 . م۱۹۷۳ - توريب - ليجلا رادءيناكوشلا

 راد «ينانيغرملا ينادشرلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع «يدتبملا ةيادب حرش ةيادحلا -

 . ةيمالسإلا ةبتكملا :رشنلا

 يراسل نيسحلا نب دمحم نب دم ءدادسلاو ةقثلا لهأ ةفرعم يف داشرإلاو ةيادهلا -۴

 . يثيللا هللا دبع قيقحت «ىلوألا ط ه١ ٤١١ - توريب - ةفرعملا راد ءيذابالكلا



 (ه114ت يناَيكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا صاير
 ore uuu mma سس اسم سس سدشسلا 1اس

 رجح نب يلع نب دخ ءيِراَخُبْلا حيحص حرش يرابلا جتف ةمدقم يراسلا يده
 يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت - ه ٠۳۷۹ - توريب - ةفرعم ا راد «يِعِفاَّشلا ينالقسعلا

 . بيطخلا نيدلا بحمو

 «نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد «يدادغبلا اشاب ليعاسإ «نيفراعلا ةيده

 ه۳

 «يطويسلا ركب يبأ نب نمحر لا دبع نيدلا لالج «عماوجلا عمج حرش يف عماوملا عمه

 . يوادنه ديمحلا دبع قيقحت ءرصم - ةيقيفوتلا ةبتكملا

 - توريب -ثارتلا ءايحإ راد ءيدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص «تايفولاب يفاولا

 . ىفطصم يكرتو طوؤنرألا دما قيقحت ها

 ةبتكم ءيضاقلا يِنَّغْلا دبع حاتفلا دبع «عبسلا تاءارقلا يف ةيبطاشلا حرش يف يفاولا

 . ٠٤١١ لوألا ط ءةرونملا ةنيدملا - رادلا

 رادلا « ملقلا راد ءنسحلا وبأ يدحاولا دما نب يلع ءزيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا

 .يدوواد ناندع ناوفص :قيقحت «ىلوألا ط ه ١٤١١ - توريب « قشمد - ةيماشلا

 - ةرهاقلا - مالسلا راد ءدماح وبأ يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم ءبهذملا يف طيسولا

 . رمات دمحم دمحم « ميهاربإ دومح دم :قيقحت «ىلوألا ط 4117

 «ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دَمْحَأ نيدلا سمش «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 . سابع ناسحإ قيقحت «نانبل - ةفاقثلا راد

 - توريب - ةديدجلا ةماقإلا راد .بيطخلا نب ىلع نب نسح نب دّمْحَأ «تايفولا

 . ضييون لداع :قيقحت ءةيناثلا ط م



 (ها14ت) يناّمكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 ةساردلا:لوألا مسقلا# |

 ماكحألا ةدمع باتك بحاص يِسِدَقَمْلا يِتقلادبعل ةزجوم ةمجرت :لوألا لصفلا

 مانألا ريخ مالك نيم

 هدلومو هتينكو هبقلو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 هتالحرو ملعلل هبلطو هتأشن :يناثلا ثحبملا

 هيف شاع يذلا رصعلا :ثلاثلا ثحيملا

 ةيسايسلا ةيحانلا - أ

 هرصع 2 ةيخيراتلا ثادحألا مهأ نم - ب



 هيلع ءاملعلا ءانث :نماثلا ثحبملا

 هتافلؤم :عساتلا ثحبملا

 هتافو :رشاعلا ثحبملا

 يناهكافلا نيدلا جات حراشلل ةزجوم ةمجرت :يناثلا لصفلا

 هدلومو هيقلو هتينكو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 ملعلل هيلطو هتأشن :يناثلا ثحيملا

 هيف شاع يذلا رصعلا :ثلاثلا ثحبملا

 ةيسايسلا ةلاحلا - أ

 ةيعامتجالا ةلاحلا - ب

 هخويش :عبارلا ثحبملا

 هتدمالت :سماخلا ثحبملا



 (ها4ت) يناّهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 esses يهقفلا هبهذمو فلّؤملا ةديقع :سداسلا ثحيملا

 Sesser هتديقع :ًالوأ

 00 :.............. يهقفلا هبهذم :ايناث

 هيلع ءاملعلا ءانثو ةيملعلا هتناكم :عباسلا ثحبملا

 Sessa هتافنصم :نماثلا ثحبملا

 esses هتافو :عساتلا ثحبملا

 Sees باتكلا ةسارد :ثلاثلا لصفلا

 0 ثيدحلا مولع نيب نم نفلا اذه ةيمهأ 2 ةمدقم :لوألا ثحبملا

 Af sess نفلا اذه 2 ةفلؤملا بتكلا :يناثلا ثحبملا

 0000 ا فلؤملل هتبسنو باتكلا مسا :ثلاثلا ثحبملا

 عم ممل ةيملعلا هتميقو باتكلا ةناكم :عبارلا ثحبملا

 Qas باتكلا 2 فلؤملا جهنم :سماخلا ثحبملا

 Yess هرداصم :سداسلا ثحبملا

 Vs ةيطخلا خسنلا فصو :عباسلا ثحبملا

 VAS تاطوطغملا جذامت

 011111 (برغملا) ساف ةنيدمب نييورقلا ةبتكم ةخسن :ًالوأ

 es (دنهلا) ةنتبب (روبيكناب) شخبادخ ةبتكم ةخسن :ًايناث

 Oss ققحملا مسسقلا : يناثلا مسقلا#



 (ه/74تر يناّكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير
 ا ا ا ا ا ا

EET nnn LLL kkk naeو تت با ا ا اعط اسس سلا انه هما ساس  

 00 ا ر اثآلاو ثيداحألا سرهف : دث :

 ةيرعشلا تايبألا سرهف :اث



 (ها74ت) يناَهكاَفْلا يلع رمعل ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفألا ضاير

 SSS مهل مجرتملا مالعألا سرهف :اعبار

 يل صصخملا نتملا ب اهركذ دراولا بتكلا سرهف :اسماخ

 200 لئابقلا سرهف :اعباس

 Sse نادلبثاو نكامألا سرهف :انماث

 و و و و عجارملاو رداصملا سرهف :اعسات

 SSS تاعوضوملا سرهف :ارشاع


